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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.5.2015 B8-0453/1 

Muudatusettepanek  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 
Rasedus- ja sünnituspuhkus 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 6 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. aprilli 

2015. aasta otsust, milles käsitletakse muu 

hulgas komisjoni õigust võtta oma 

ettepanek tagasi (kohtuasi C-409/13), 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
18.5.2015 B8-0453/2 

Muudatusettepanek  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 
Rasedus- ja sünnituspuhkus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
komisjon võib direktiivi muutmise 
ettepaneku õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programmi käigus tagasi 
võtta, ja kui seda tehakse, nõuab, et 
alternatiivina esitataks Luksemburgi 

eesistumisajal viivitamata seadusandlik 

algatus nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ 
muutmiseks, et parandada rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate 
ohutust ja tervishoidu, see aitaks 
leevendada rahvastikuprobleeme ning 
vähendada meeste ja naiste ebavõrdsust; 

4. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
komisjon võib direktiivi muutmise 
ettepaneku õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programmi käigus tagasi 
võtta, ning rõhutab nõukogu direktiivi 
92/85/EMÜ muutmise vajadust, et 
saavutada piisavad kogu ELi hõlmavad 

rasedus- ja sünnituspuhkuse ning 

isapuhkuse õiguste alased 

miinimumstandardid ning järelikult 
parandada rasedate, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvate töötajate ohutust ja 
tervishoidu, aidates seega leevendada 
rahvastikuprobleeme ning vähendada ka 
meeste ja naiste ebavõrdsust; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
18.5.2015 B8-0453/3 

Muudatusettepanek  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel 
Rasedus- ja sünnituspuhkus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. märgib Euroopa Kohtu 14. aprilli 

2015. aasta otsust, milles käsitletakse 

komisjoni õigust võtta oma ettepanek 

tagasi (kohtuasi C-409/13) ning milles 

kinnitatakse veel kord eritingimusi, mida 

komisjon peab täitma ning mille hulka 

kuulub ka komisjoni kohustus esitada 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

tagasivõtmise põhjendused ning järgida 

Euroopa Liidu lepingus sätestatud 

pädevuse andmise, 

institutsioonidevahelise tasakaalu ja 

lojaalse koostöö põhimõtteid; peab selle 

põhjal võimalikuks tühistamishagi 

esitamist Euroopa Parlamendi poolt 

nõukogu ja komisjoni vastu Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel; 

Or. en 

 
 


