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18.5.2015 B8-0453/1 

Poprawka  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Urlop macierzyński 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

14 kwietnia 2015 r. dotyczący między 

innymi prawa Komisji do wycofania 

projektu (sprawa C–409/13), 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/2 

Poprawka  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Urlop macierzyński 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. ubolewa nad tym, Ŝe Komisja moŜe w 

ramach realizacji programu REFIT 

wycofać proponowany przegląd 

dyrektywy, i apeluje –  jeśli ostatecznie 

miałoby do tego dojść – o inicjatywę 

ustawodawczą mającą na celu zmianę 

dyrektywy Rady 92/85/EWG jako 

bezpośrednią alternatywę, którą naleŜy 

zainicjować podczas luksemburskiej 

prezydencji Rady, aby poprawić zdrowie 

i bezpieczeństwo pracownic w ciąŜy, 

pracownic, które niedawno rodziły, i 

pracownic karmiących piersią, co pozwoli 

stawić czoła wyzwaniom demograficznym, 

przy jednoczesnym ograniczeniu 

nierówności między męŜczyznami 

i kobietami; 

4. ubolewa nad tym, Ŝe Komisja moŜe w 

ramach realizacji programu REFIT 

wycofać proponowany przegląd 

dyrektywy, i podkreśla potrzebę zmiany 

dyrektywy Rady 92/85/EWG, aby 

osiągnąć w całej Unii minimalne 

odpowiednie normy dotyczące praw do 

urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego 

i dzięki temu poprawić zdrowie i 

bezpieczeństwo pracownic w ciąŜy, 

pracownic, które niedawno rodziły, i 

pracownic karmiących piersią, co pozwoli 

stawić czoła wyzwaniom demograficznym, 

przy jednoczesnym ograniczeniu 

nierówności między męŜczyznami i 

kobietami; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Poprawka  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Urlop macierzyński 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. zwraca uwagę na wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

14 kwietnia 2015 r. dotyczący prawa 

Komisji do wycofania projektu (sprawa C-

409/13), w którym to wyroku 

potwierdzono specjalne warunki, jakie 

musi spełnić Komisja, między innymi 

musi wypełnić obowiązek przedstawienia 

Parlamentowi i Radzie powodów 

wycofania oraz obowiązek przestrzegania 

określonych w TUE zasad przyznania 

kompetencji, równowagi instytucjonalnej 

i lojalnej współpracy; mógłby na tej 

podstawie rozwaŜyć wniesienie skargi 

o uniewaŜnienie aktu prawnego przeciwko 

Radzie i Komisji, na mocy art. 263 TFUE; 

Or. en 

 

 


