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BG Единство в многообразието BG

27.3.2019 A8-0270/96

Изменение 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0270/2018
David Casa
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Свободното решение на 
жената и на двойката за начина, по 
който да се споделя родителският 
отпуск, следва да отчита не само 
социално-икономическите и 
културните елементи на 
родителството, но и биологичните 
елементи, предвид необходимостта 
да се закрилят жените по време на 
бременността, раждането и 
следродилния период и периода на 
кърмене.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

27.3.2019 A8-0270/97

Изменение 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0270/2018
David Casa
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като по-голямата част от 
бащите не се възползват от правото си 
на родителски отпуск или прехвърлят 
съществена част от правото си на отпуск 
на майките, с цел да насърчи другия 
родител да вземе родителски отпуск, 
настоящата директива, освен че 
запазва правото на всеки родител на 
родителски отпуск с 
продължителност поне 4 месеца 
съгласно предвиденото в Директива 
2010/18/ЕС, удължава от един на 
четири месеца родителския отпуск, 
който не може да бъде прехвърлен от 
единия родител на другия.

(14) По-голямата част от бащите не се 
възползват от правото си на родителски 
отпуск или прехвърлят съществена част 
от правото си на отпуск на майките, 
тъй като процентът на 
възнаграждение, който се губи при 
вземането на отпуск, ощетява твърде 
много домакинството и взети заедно, 
тези решения служат за 
утвърждаване на неравенството 
между половете. Гаранцията за 
родителски отпуск, който да е 100% от 
трудовото възнаграждение, е 
предпоставка за насърчаване на 
справедливото споделяне, като 
разпределението и 
продължителността на периода, 
който ползва всеки родител, следва да 
бъдат определени от свободното 
решение на двойката.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

27.3.2019 A8-0270/98

Изменение 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0270/2018
David Casa
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Световната здравна 
организация препоръчва кърменето на 
децата като изключителна форма на 
хранене до 6-месечна възраст, предвид 
произтичащите от това ползи за 
здравето както за детето, така и за 
майката. Около половината от 
децата обаче са преждевременно 
отбивани през първия месец от 
живота си, което показва, че 
повечето майки не са в състояние да 
кърмят толкова дълго, колкото биха 
искали поради, различни ограничения, 
сред които необходимостта да се 
върнат на работа в резултат на 
настоящия контекст на значителна 
дерегулация и нестабилност.

Or. pt
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BG Единство в многообразието BG

27.3.2019 A8-0270/99

Изменение 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0270/2018
David Casa
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, 
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с контекста на 
национално равнище, например 
националното законодателство, 
колективните споразумения и/или 
установената практика, и като се 
вземат предвид правомощията, 
делегирани на социалните партньори, 
държавите членки гарантират, че 
работниците, упражняващи право на 
отпуск, посочено в член 4, член 5 или 
член 6, ще получат заплащане или 
адекватно обезщетение, чийто размер 
следва да бъде поне еднакъв с размера, 
който съответният работник би 
получил, ако вземе отпуск по болест.

Държавите членки гарантират, че 
работниците, упражняващи право на 
отпуск, посочено в член 4, член 5 или 
член 6, ще получат заплащане или 
адекватно обезщетение, 
съответстващи на 100% от 
заплатата им.

Or. pt


