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18.5.2015 B8-0453/1 

Amendement  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Zwangerschapsverlof 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het arrest van het Europees Hof 

van Justitie van 14 april 2015, onder meer 

betreffende het recht van de Commissie 

om een voorstel in te trekken (zaak 

C-409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Amendement  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Zwangerschapsverlof 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. betreurt dat de Commissie in het kader 

van het Refit-programma zou kunnen 

afzien van de voorgestelde herziening van 

de richtlijn; verzoekt, indien dit 

uiteindelijk het geval zou zijn, als 

onmiddellijk alternatief om een 

wetgevingsinitiatief voor de herziening 

van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad, die 

van start zou moeten gaan tijdens het 

Luxemburgse voorzitterschap van de 

Raad, om de gezondheid en veiligheid van 

zwangere werknemers en werknemers die 

onlangs zijn bevallen of borstvoeding 

geven te verbeteren, en om zo in te spelen 

op demografische uitdagingen en de 

ongelijkheid van mannen en vrouwen te 

verminderen; 

4. betreurt dat de Commissie in het kader 

van het Refit-programma zou kunnen 

afzien van de voorgestelde herziening van 

de richtlijn, en onderstreept dat Richtlijn 

92/85/EEG van de Raad moet worden 

herzien met het oog op de invoering van 

passende, voor de gehele EU geldende 

minimumrechten voor moederschaps- en 

vaderschapsverlof, om zo de gezondheid 

en veiligheid van zwangere werknemers en 

werknemers die onlangs zijn bevallen of 

borstvoeding geven, te verbeteren, in te 

spelen op demografische uitdagingen en de 

ongelijkheid van mannen en vrouwen te 

verminderen; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Amendement  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Zwangerschapsverlof 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. neemt kennis van het arrest van het 

Europees Hof van Justitie van 14 april 

2015 betreffende het recht van de 

Commissie een voorstel in te trekken 

(zaak C-409/13), en van de daarin 

vermelde specifieke voorwaarden 

waaraan de Commissie moet voldoen, 

zoals het meedelen van de gronden van de 

intrekking aan het Parlement en de Raad 

en het in acht nemen van de beginselen 

van bevoegdheidstoedeling, institutioneel 

evenwicht en loyale samenwerking, zoals 

vervat in het VEU; stelt vast dat het 

Parlement op deze basis beroep zou 

kunnen instellen tegen de Raad en de 

Commissie, overeenkomstig artikel 263 

van het VWEU; 

Or. en 

 

 


