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18.5.2015 B8-0453/1 

Grozījums Nr.  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Grūtniecības un dzemdību atvaĜinājums 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – Ħemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 

2015. gada 14. aprīĜa spriedumu cita 

starpā par Komisijas tiesībām atsaukt 

priekšlikumu (Lieta C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Grozījums Nr.  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Grūtniecības un dzemdību atvaĜinājums 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž nožēlu par to, ka Komisija var 

atcelt ierosināto direktīvas pārskatīšanu 

saistībā ar REFIT darbību īstenošanu, un, 

ja tas tomēr notiks, prasa sagatavot 

likumdošanas iniciatīvu, kuras mērėis ir 

pārskatīt Padomes Direktīvu 92/85/EEK, 

kas būtu tūlītēja alternatīva, kuru īstenotu 

Luksemburgas prezidentūra Padomē, 

veicinātu drošības un veselības 

aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 

grūtniecēm, sievietēm, kas strādā 

pēcdzemdību periodā, vai strādājošām 

sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, tādējādi 

risinot demogrāfiskās problēmas un 

vienlaikus samazinot arī nevienlīdzību 

starp vīriešiem un sievietēm; 

4. pauž nožēlu par to, ka Komisija var 

atcelt ierosināto direktīvas pārskatīšanu 

saistībā ar REFIT darbību īstenošanu, un 

uzsver vajadzību pārskatīt Padomes 

Direktīvu 92/85/EEK, lai visā Savienībā 

panāktu atbilstošu minimālo standartu 

noteikšanu attiecībā uz grūtniecības un 

dzemdību atvaĜinājumu un tādējādi 

veicinātu drošības un veselības 

aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 

grūtniecēm, sievietēm, kas strādā 

pēcdzemdību periodā, vai strādājošām 

sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, tādējādi 

risinot demogrāfiskās problēmas un 

vienlaikus samazinot arī nevienlīdzību 

starp vīriešiem un sievietēm; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Grozījums Nr.  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā 

Grūtniecības un dzemdību atvaĜinājums 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.a atzīmē Eiropas Kopienu Tiesas 

2015. gada 14. aprīĜa spriedumu par 

Komisijas tiesībām atsaukt priekšlikumu 

(Lieta C-409/13), kurā atkārtoti 

apstiprināti konkrēti nosacījumi, kas 

jāizpilda Komisijai, cita starpā, lai 

ievērotu pienākumu norādīt Eiropas 

Parlamentam un Padomei atsaukšanas 

pamatojumu un ievērotu kompetences 

piešėiršanas, institucionālā līdzsvara un 

lojālas sadarbības principus, kas noteikti 

LES; pamatojoties uz to, saistībā ar 

atcelšanu varētu paredzēt Parlamenta 

prasību pret Padomi un Komisiju saskaĦā 

ar LESD 263. pantu; 

Or. en 

 

 


