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– Patvirtinimas

Delegacijoms pridedamas Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama 

Tarybos direktyva 2010/18/ES, kompromisinis tekstas. 
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Pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlyti pakeitimai pažymėti pusjuodžiu šriftu ir pabraukti.

Pasiūlymas

TARYBOS DIREKTYVA

kuria dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę 1,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

                                               
1 OL...
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kadangi:

(1) Sprendimu 2012/419/ES 1 Europos Vadovų Taryba nusprendė nuo 2014 m. sausio 1 d. iš 

dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu. Todėl nuo tos dienos Majotas 

nebebus užjūrio teritorija, bet taps Sąjungos atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties dėl 

ES veikimo 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Taip pakeitus Majoto teisinį 

statusą, nuo […] 2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Tačiau,

atsižvelgiant į Majoto, kaip naujo atokiausio regiono, ypatingą socialinės ir ekonominės 

struktūros padėtį, turėtų būti nustatytos tam tikros konkrečios priemonės dėl specialių 

Sąjungos teisės taikymo sąlygų;

(2) atsižvelgiant į konkrečią Majoto ekonominės ir socialinės struktūros padėtį, ypač į tai, kad 

dėl jo atokumo, izoliuotumo, sudėtingų topografijos ir klimato sąlygų darbo rinka jame 

yra mažai išplėtota, o užimtumo lygis žemas, turėtų būti [...] nustatytas papildomas 

2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyvos 2010/18/ES, įgyvendinančios patikslintą 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko 

priežiūros atostogų, ir panaikinančios Direktyvą 96/34/EB 2, įgyvendinimo laikotarpis 

siekiant užtikrinti, kad tokios pat sąlygos konkrečioje vaiko priežiūros atostogų srityje būtų 

nustatomos palaipsniui ir taip, kad būtų išvengta [...] naujojo atokiausio regiono laipsniško

ekonomikos augimo disbalanso. Suteikus tokį papildomą perkėlimo į nacionalinę teisę 

laikotarpį būtų [...] sudarytos sąlygos pagerinti Majoto, kaip naujo atokiausio regiono,

konkrečią nepalankią socialinės ir ekonominės struktūros padėtį;

(3) todėl Direktyva 2010/18/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

                                               
1 OJ L 204, 2012 7 31, p. 131.
2 OL L 68, 2010 3 18, p. 13.
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1 straipsnis

Direktyvos 2010/18/ES 3 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, joje nurodytas papildomas laikotarpis Majotui, kuris 

yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje, pratęsiamas iki 2018 m. 

gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Ši direktyva skirta Prancūzijos Respublikai.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas

_____________________


