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27.3.2019 A8-0270/96

Pakeitimas 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0270/2018
David Casa
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 
2010/18/ES
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) laisvas moters ir poros sprendimas, 
kaip dalytis vaiko priežiūros atostogomis, 
turi apimti ne tik tėvystės socialinius ir 
ekonominius bei kultūrinius, bet ir 
biologinius aspektus, atsižvelgiant į 
būtinybę apsaugoti moteris nėštumo, 
gimdymo, ir pogimdyminiu bei maitinimo 
krūtimi laikotarpiais;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/97

Pakeitimas 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0270/2018
David Casa
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 
2010/18/ES
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kadangi dauguma tėvų nesinaudoja 
teise į vaiko priežiūros atostogas arba 
didelę jiems priklausančių atostogų dalį 
perduoda motinoms, šia direktyva, siekiant 
paskatinti antrąjį iš tėvų naudotis vaiko 
priežiūros atostogomis, išlaikoma 
kiekvieno iš tėvų teisė į ne trumpesnes 
kaip keturių mėnesių vaiko priežiūros 
atostogas, šiuo metu nustatytas Direktyva 
2010/18/ES, tačiau taip pat nuo vieno iki 
keturių mėnesių pailginamas vaiko 
priežiūros atostogų laikotarpis, kurio tėvai 
negali perduoti vienas kitam;

(14) dauguma tėvų nesinaudoja teise į 
vaiko priežiūros atostogas arba didelę 
jiems priklausančių atostogų dalį perduoda 
motinoms, nes dėl darbo užmokesčio 
procentinės dalies, kurios jie netenka 
atostogų metu, pernelyg nukenčia namų 
ūkis ir šie kartu priimami sprendimai 
padeda įtvirtinti lyčių nelygybę. Viso 
darbo užmokesčio mokėjimas vaiko 
priežiūros atostogų metu – būtina sąlyga, 
kad šiomis atostogomis būti sąžiningai 
dalijamasi, porai laisvai nusprendžiant dėl 
kiekvieno iš tėvų naudojamo atostogų 
laikotarpio trukmės;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/98

Pakeitimas 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0270/2018
David Casa
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 
2010/18/ES
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Pasaulio sveikatos organizacija 
rekomenduoja, kad vaikai iki šešių 
mėnesių būtų maitinami tik krūtimi, nes 
tai naudinga ir motinos, ir vaiko sveikatai. 
Tačiau maždaug pusė motinų nustoja 
žindyti savo kūdikius per pirmą jų 
gyvenimo mėnesį, o tai reiškia, kad 
dauguma motinų negali maitinti krūtimi 
tiek, kiek norėtų, nes tam yra įvairių 
apribojimų, įskaitant būtinybę grįžti į 
darbą, taip pat atsižvelgiant į dabartines 
aplinkybes, susijusias su išsamaus 
reguliavimo panaikinimu ir nestabilumu;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/99

Pakeitimas 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0270/2018
David Casa
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 
2010/18/ES
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi nacionalinėmis aplinkybėmis, 
pvz., nacionalinės teisės aktais, 
kolektyvinėmis sutartimis ir (arba) 
taikoma praktika, ir atsižvelgdamos į 
socialiniams partneriams perduotus 
įgaliojimus, valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojai, besinaudojantys teisėmis į 4, 5 
ar 6 straipsnyje nurodytas atostogas, gautų 
užmokestį arba pakankamą išmoką, kuri 
būtų bent ne mažesnė už išmoką, kurią 
atitinkamas darbuotojas gautų laikinojo 
nedarbingumo atostogų atveju.

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, 
besinaudojantys teisėmis į 4, 5 ar 6 
straipsnyje nurodytas atostogas, gautų 
užmokestį arba pakankamą išmoką, kuri 
būtų lygi 100 proc. jų darbo užmokesčio.

Or. pt


