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18.5.2015 B8-0453/1 

Pozměňovací návrh  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Mateřská dovolená 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na rozsudek Soudního dvora 

ze dne 14. dubna 2015, který se týká mimo 

jiné práva Komise na stažení návrhu (věc 

C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Pozměňovací návrh  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Mateřská dovolená 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. hluboce lituje, že navrhovaný přezkum 

směrnice může Komise v rámci programu 

REFIT stáhnout, a v případě, že k tomu 

nakonec dojde, žádá, aby jako okamžité 

alternativní řešení byla předložena 

legislativní iniciativa zaměřená na 

přezkum směrnice Rady 92/85/EHS, která 

by byla zahájena za lucemburského 

předsednictví Rady, s cílem zlepšit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících 

zaměstnankyň, a vyřešit tak demografické 

výzvy a zároveň snížit nerovnost mezi 

muži a ženami; 

4. hluboce lituje, že navrhovaný přezkum 

směrnice může Komise v rámci programu 

REFIT stáhnout, a zdůrazňuje, že je 

zapotřebí přezkoumat směrnici Rady 

92/85/EHS s cílem dosáhnout 

odpovídajících minimálních standardů 

v oblasti mateřské a otcovské dovolené 

v rámci celé EU, čímž bude možné zlepšit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 

krátce po porodu nebo kojících 

zaměstnankyň, a vyřešit tak demografické 

výzvy a zároveň snížit nerovnost mezi 

muži a ženami; 

Or. en 



 

AM\1061823CS.doc  PE555.231v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.5.2015 B8-0453/3 

Pozměňovací návrh  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Mateřská dovolená 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. bere na vědomí rozsudek Soudního 

dvora Evropské unie, který se týká práva 

Komise stáhnout svůj návrh (věc C-

409/13) a který potvrzuje, že Komise musí 

pro stažení návrhu splnit konkrétní 

podmínky, mimo jiné i dodržet svůj 

závazek uvést Radě a Parlamentu důvody, 

které ji ke stažení návrhu vedly, a řídit se 

zásadami svěřených pravomocí, 

institucionální rovnováhy a loajální 

spolupráce, jež jsou uvedeny v SEU; na 

tomto základě by Parlament mohl 

navrhnout i žalobu na neplatnost vůči 

Radě a Komisi podle článku 263 SFEU; 

Or. en 

 

 


