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18.5.2015 B8-0453/1 

Tarkistus  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

äitiyslomasta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon unionin 

tuomioistuimen ratkaisun 14. huhtikuuta 

2015 muun muassa komission oikeudesta 

peruuttaa ehdotus (asia C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Tarkistus  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

äitiyslomasta 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pitää valitettavana, että komissio saattaa 

vetää REFIT-ohjelman puitteissa 

direktiiviehdotuksen takaisin, ja pyytää, jos 

näin todellakin tapahtuu, komissiota 

käynnistämään neuvoston direktiivin 

92/85/ETY tarkistamista koskevan 

lainsäädäntöaloitteen välittömänä, 

Luxemburgin unionin neuvoston 

puheenjohtajakaudella käynnistettävänä 

vaihtoehtona raskaana olevien ja äskettäin 

synnyttäneiden tai imettävien 

työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 

parantamiseksi, ja katsoo, että näin voidaan 

vastata väestörakenteeseen liittyviin 

haasteisiin samalla kun tasoitetaan naisten 

ja miesten välistä epätasa-arvoa; 

4. pitää valitettavana, että komissio saattaa 

vetää REFIT-ohjelman puitteissa 

direktiiviehdotuksen takaisin, ja korostaa 

tarvetta tarkistaa neuvoston direktiiviä 

92/85/ETY äitiys- ja isyyslomaoikeuksia 

koskevien asianmukaisten EU-tason 

vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi ja 

siten raskaana olevien ja äskettäin 

synnyttäneiden tai imettävien 

työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 

parantamiseksi, ja katsoo, että näin voidaan 

vastata väestörakenteeseen liittyviin 

haasteisiin samalla kun tasoitetaan naisten 

ja miesten välistä epätasa-arvoa; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Tarkistus  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta 

äitiyslomasta 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. panee merkille komission oikeudesta 

peruuttaa ehdotus 14. huhtikuuta 2015 

annetun unionin tuomioistuimen tuomion 

(asia C-409/13), jossa vahvistetaan 

erityiset ehdot, jotka komission on 

täytettävä, kuten komission velvollisuus 

ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle 

peruuttamisen syyt ja velvollisuus 

noudattaa annettua toimivaltaa ja 

toimielinten välistä tasapainoa sekä 

vilpitöntä yhteistyötä koskevia periaatteita 

SEU-sopimuksen mukaisesti; pitää tältä 

pohjalta mahdollisena, että parlamentti 

nostaa neuvostoa ja komissiota vastaan 

kumoamiskanteen SEUT:n 263 artiklan 

nojalla; 

Or. en 

 

 


