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  – der henviser til EU-Domstolens dom af 

14. april 2015 bl.a. vedrørende 

Kommissionens beføjelse til at trække 

forslag tilbage (sag C-409/13), 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

18.5.2015 B8-0453/2 

Ændringsforslag  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 

Barselsorlov 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 
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4. beklager, at den foreslåede revision af 

direktivet måske vil blive trukket tilbage af 

Kommissionen som en del af REFIT-

projektet og anmoder – såfremt det i sidste 

ende viser sig at være tilfældet – om et 

lovgivningsinitiativ, der har til formål at 

revidere Rådets direktiv 92/85/EØF som et 

umiddelbart alternativ, der skal indledes 

under det luxembourgske formandskab 

for Rådet, med henblik på at forbedre 

sundheden og sikkerheden for 

arbejdstagere, som er gravide, som lige har 

født, eller som ammer, og derved tage hånd 

om demografiske udfordringer, samtidig 

med at ulighederne mellem mænd og 

kvinder mindskes; 

4. beklager, at den foreslåede revision af 

direktivet måske vil blive trukket tilbage af 

Kommissionen som en del af REFIT-

projektet og understreger behovet for at 

revidere Rådets direktiv 92/85/EØF med 

henblik på at opnå passende 

minimumsstandarder for barsels- og 

fædreorlovsrettigheder på tværs af 

Europa og opfordrer derfor til at forbedre 

sundheden og sikkerheden for 

arbejdstagere, som er gravide, som lige har 

født, eller som ammer, og derved tage hånd 

om demografiske udfordringer, samtidig 

med at ulighederne mellem mænd og 

kvinder mindskes; 

Or. en 
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  4a. noterer sig EU-Domstolens dom af 14. 

april 2015 vedrørende Kommissionens ret 

til at trække forslag tilbage (sag C-

409/13), der bekræfter de specifikke 

betingelser, som Kommissionen skal 

opfylde, herunder forpligtelsen til at give 

Parlamentet og Rådet en begrundelse for 

tilbagetrækningen og til at overholde 

principperne om kompetencetildeling, 

institutionel balance og loyalt samarbejde, 

således som EU-traktaten foreskriver; kan 

på dette grundlag forestille sig 

muligheden for, at Parlamentet indgiver 

et annullationssøgsmål mod Rådet og 

Kommissionen i henhold til artikel 263 i 

TEUF; 

Or. en 

 

 


