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Pakeitimas 1
Edite Estrela
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 5 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pagal 2002 m. kovo mėn. 15 ir 16 d. 
Barselonoje vykusiam Europos Vadovų 
Tarybos susitikimui pirmininkaujančios 
valstybės išvadose numatytus tikslus 
valstybės narės turėtų panaikinti atgrasus, 
trukdančias moterims dalyvauti darbo 
rinkoje, ir siekti iki 2010 m. sukurti 
infrastruktūrą, kad vaikų priežiūros 
paslaugos būtų teikiamos ne mažiau kaip 
90 % vaikų nuo trejų metų iki privalomojo 
mokyklinio amžiaus ir ne mažiau kaip 
33 % vaikų iki 3 metų, ir sudaryti 
vienodas sąlygas gauti tokias paslaugas 
miesto ir kaimo vaikams.

Or. en

Pakeitimas 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 7 ir 84 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) Pasaulio sveikatos organizacijos 
2002 m. balandžio 16 d. Pasaulinėje 
kūdikių ir mažų vaikų mitybos 
strategijoje, kuri buvo patvirtinta 55-osios 
Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucija 
Nr. 55.25, nurodoma, kad siekiant, jog 
kūdikiai geriausiai augtų ir vystytųsi, 
pirmuosius šešis gyvenimo mėnesius jie 
turi būti maitinami tik krūtimi. 
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Remdamosi šia rezoliucija valstybės narės 
turėtų skatinti suteikti atostogas šiuo 
tikslu.

Or. en

Pakeitimas 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 16, 101 ir 111 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant padėti darbuotojams derinti  
profesinę veiklą bei šeimos gyvenimą ir 
siekiant  tikros vyrų ir moterų lygybės 
labai svarbu, kad vyrai turėtų teisę eiti 
mokamų tėvystės atostogų, kurios 
suteikiamos tuo pačiu pagrindu, kaip ir 
motinystės atostogos, išskyrus jų trukmę, 
siekiant palaipsniui sukurti reikiamas 
sąlygas. Ši teisė turėtų būti suteikiama ir 
nesusituokusioms poroms. Valstybės 
narės skatinamos išnagrinėti, ar pagal jų 
atitinkamas teisės sistemas dirbantiems 
vyrams gali būti suteikiama asmeninė ir 
neperduodama teisė išeiti tėvystės 
atostogų, išsaugant visas su darbu 
susijusias teises.

Or. en

Pakeitimas 4
Edite Estrela
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 15 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
13b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Siekiant padėti darbuotojams derinti 
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profesinę veiklą ir šeimos gyvenimą, itin 
svarbu numatyti ilgiau trunkančias 
motinystės ir tėvystės atostogas, taip pat ir 
jaunesnių kaip 12 mėnesių vaikų 
įvaikinimo atvejais. Darbuotojas, kuris 
įsivaikino jaunesnį kaip 12 mėnesių 
vaiką, turėtų turėti tokias pat teises kaip ir 
biologiniai tėvai ir jam turėtų būti 
sudaroma galimybė tomis pačiomis 
sąlygomis eiti motinystės ar tėvystės 
atostogų.

Or. en

Pakeitimas 5
Edite Estrela, Siiri Oviir
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 29 ir 115 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1g punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1g. 7 straipsnis pakeičiamas taip: 
„7 straipsnis

Naktinis darbas
1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos nebūtų 
įpareigotos dirbti naktinį darbą ir 
viršvalandžius:
a) dešimt savaičių iki numatytos gimdymo 
datos;
b) likusį nėštumo laiką, jei tai būtina 
motinos ir dar negimusio vaiko sveikatai 
apsaugoti;
c) visą maitinimo krūtimi laikotarpį.
2. Vadovaujantis nacionalinės teisės 
aktais ir (arba) nacionaline praktika, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
priemonėms turi priklausyti:
a) galimybė nustatyti patogų dieninio 
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darbo tvarkaraštį arba
b) galimybė atleisti nuo darbo arba 
motinystės atostogų prailginimas, jei 
nustatyti tokį tvarkaraštį neįmanoma 
dėl techninių ir (arba) objektyvių 
priežasčių [...].
3. Darbuotojos, pageidaujančios būti 
atleistos nuo naktinio darbo, pagal 
valstybių narių nustatytas taisykles 
informuoja savo darbdavį ir, 1b dalyje 
nurodytu atveju, pateikia darbdaviui 
medicinos pažymą.
4. Vienišiems tėvams ir sunkią negalią 
turinčių vaikų tėvams 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis gali būti pratęstas pagal 
valstybėse narėse nustatytą tvarką.“

Or. en

Pakeitimas 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 31, 32 ir 122 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
ne trumpesnes nei 18 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo. 

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos turėtų teisę į nepertraukiamas 
ne trumpesnes nei 20 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo.

Apskaičiuojant šias 20 savaičių 
atsižvelgiama į šias taisykles:
− šioje direktyvoje 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio pakutinės šešios savaitės, 
suteikiamos pagal nacionaliniu lygmeniu 
taikomą atostogų dėl šeiminių priežasčių 
sistemą, gali būti laikomos motinystės 
atostogomis, jei pagal minėtosios 
direktyvos 2 straipsnį darbuotojoms 
suteikiama visapusiška apsauga, kuri yra 
lygiaverčio lygmens, kaip nustatytoji 
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pagal šią direktyvą; Šiuo atveju visų 
suteiktų atostogų trukmė turi būti ilgesnė 
kaip vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, 
numatytas pagal Tarybos 
direktyvą 96/34/EB.
– paskutinių šešių atostogų savaičių 
atlyginimas negali būti mažesnis kaip 
11 straipsnio 3 dalyje nurodyta pašalpa, 
arba atlyginimo už visą motinystės 
atostogų laikotarpį dydis gali atitikti 
atlyginimą, apskaičiuotą už pirmąsias 
14 atostogų savaičių, jei šių 14 savaičių 
mėnesinis atlyginimo dydis atitinka 
paskutinio mėnesio atlyginimo arba 
vidutinio mėnesio atlyginimo dydį;
− jei valstybė narė nustatė mažiausiai 
18 savaičių motinystės atostogas, už 
kurias mokamas visas atlyginimas, ši 
valstybė narė gali nuspręsti, kad 
paskutinės dvi savaites gali būti imamos 
kaip nacionaliniu lygmeniu numatytos 
tėvystės atostogos, už kurias mokamas 
tokio pat dydžio atlyginimas.

Or. en

Pakeitimas 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 33, 127 ir 128 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent šešių savaičių privalomas 
motinystės atostogos po gimdymo. 
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių 
užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos galėtų laisvai pasirinkti 
neprivalomos motinystės atostogų dalies 
laikotarpį prieš gimdymą arba po jo.

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent šešių savaičių privalomas 
visiškai mokamas motinystės atostogas po 
gimdymo, nepažeidžiant nacionalinių 
teisės aktų, pagal kuriuos numatytos 
privalomos motinystės atostogos prieš 
gimdymą. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos galėtų laisvai 
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pasirinkti neprivalomos motinystės 
atostogų dalies laikotarpį prieš gimdymą 
arba po jo. Privalomas šešių savaičių 
motinystės atostogų laikotarpis taikomas 
visoms darbuotojoms, nesvarbu, kiek 
dienų jos dirbo iki gimdymo.

Or. en

Pakeitimas 8
Edite Estrela
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 36 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Dvynių ar daugiau vaikų gimdymo 
atvejais 2 dalyje nurodytas privalomas 
motinystės atostogų laikotarpis už 
kiekvieną kitą vaiką ilginamas 
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 37 ir 133 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Dvynių ar daugiau vaikų gimdymo 
atvejais 2 dalyje nurodytas privalomas 
motinystės atostogų laikotarpis už 
kiekvieną kitą vaiką ilginamas 
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus.
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Or. en

Pakeitimas 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 38, 135 ir 138 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad pirmalaikio 
gimdymo, vaikų hospitalizavimo po 
gimdymo, neįgalių vaikų arba dvynių ar 
daugiau vaikų gimdymo atvejais būtų 
suteikiamos papildomos atostogos. 
Papildomų atostogų trukmė turi būti 
proporcinga ir atitikti specialius motinos ir 
vaiko (vaikų) poreikius.

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad ypatingomis ir 
mediciniškai pagrįstomis aplinkybėmis, 
pvz., kūdikiui gimus pirma laiko, gimus 
neįgaliam vaikui, motinai tapus neįgalia, 
kai gimdo paauglės, gimus dvyniams ar 
daugiau vaikų arba kai gimdoma 
nepraėjus 18 mėn. nuo ankstesnio 
gimdymo, būtų suteikiamos papildomos 
visiškai mokamos motinystės atostogos. 
Papildomų motinystės atostogų trukmė po 
gimdymo turėtų būti proporcinga ir atitikti 
specialius motinos ir vaiko (vaikų) 
poreikius. Kai pagal nacionalinius teisės 
aktus ir (arba) praktiką numatytos 
motinystės ar vaiko priežiūros atostogos, 
kurios yra ilgesnės kaip 20 savaičių, šis 
20 savaičių viršijantis laikotarpis gali būti 
skaičiuojamas kaip bet kokių pagal 3 ir 
4 dalis numatytų papildomų motinystės 
atostogų laikotarpių dalis.

Or. en
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Pakeitimas 11
Edite Estrela
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 43 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įterpiamas šis 8a straipsnis:
„8a straipsnis

Tėvystės atostogos
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad darbuotojai, 
kurių gyvenimo partnerė neseniai 
pagimdė, turėtų teisę į visiškai mokamas, 
neperleidžiamas ir nepertraukiamas ne 
mažiau kaip dviejų savaičių atostogas, 
suteikiamas iki darbuotojo sutuoktinės ar 
partnerės gimdymo arba po jo motinystės 
atostogų laikotarpiu;
Valstybė narės, kurios dar nenustatė 
privalomų, visiškai mokamų, 
neperleidžiamų ir nepertraukiamų ne 
mažiau kaip dviejų savaičių tėvystės 
atostogų, suteikiamų po darbuotojo 
sutuoktinės ar partnerės gimdymo 
motinystės atostogų laikotarpiu, 
primygtinai raginamos tai padaryti, kad 
būtų skatinamos vienodos abiejų tėvų 
galimybės dalyvauti derinant šeimos teises 
ir įsipareigojimus.
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad darbuotojams, 
kurių gyvenimo partnerė neseniai 
pagimdė, būtų suteikiamos specialiosios
atostogos, įskaitant nepanaudotų 
motinystės atostogų dalį motinos mirties 
arba fizinės negalios atveju.“

Or. en
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Pakeitimas 12
Edite Estrela
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 44 pakeitimą

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Įterpiamas šis 8b straipsnis:
„8b straipsnis

Įvaikinimo atostogos
Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad šios direktyvos 
nuostatos, susijusios su motinystės ir 
tėvystės atostogomis, būtų taikomos ir 
jaunesnių kaip 12 mėnesių vaikų 
įvaikinimo atveju.“

Or. en

Pakeitimas 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 45, 148 ir 149 pakeitimus

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 
nuo jų nėštumo pradžios iki 8 straipsnio 
1 dalyje nurodytų motinystės atostogų 
pabaigos, išskyrus su jų padėtimi 
nesusijusius išskirtinius atvejus, leidžiamus 
pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, jei taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą;

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 
nuo jų nėštumo pradžios iki mažiausiai 
šešių mėnesių laikotarpio, prasidedančio 
pasibaigus 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoms motinystės atostogoms, 
pabaigos. Atleidimas iš darbo minėtuoju 
laikotarpiu turi būti oficialiai pagrįstas ir 
apie jį tinkamai nurodoma raštu, išskyrus 
su jų padėtimi nesusijusius išskirtinius 
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atvejus, leidžiamus pagal nacionalinės 
teisės aktus ir (arba) praktiką, ir, jei 
taikoma, jei kompetentinga institucija yra 
davusi savo sutikimą;

Or. en

Pakeitimas 14
Edite Estrela
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 57 pakeitimą (atsižvelgiant į tai, kad šią dalį 
patvirtins EMPL komitetas)

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa 
laikoma atitinkama, jei atitinka pajamas, 
lygias paskutiniam mėnesio atlyginimui 
arba vidutiniam mėnesio atlyginimui, 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimalų dydį. Toks 
maksimalus dydis negali būti mažesnis už 
pašalpą, kurią 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos gautų nutraukusios savo 
darbo veiklą dėl sveikatos būklės.
Valstybės narės gali nustatyti laikotarpį, 
pagal kurį skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.

3. 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa 
laikoma lygiaverte, jei atitinka pajamas, 
lygias paskutiniam mėnesio atlyginimui 
arba vidutiniam mėnesio atlyginimui. 
Motinystės atostogų metu moterims turi 
būti mokamas visas atlyginimas, o 
pašalpa turi būti 100 proc. paskutinio 
mėnesio atlyginimo ar vidutinio mėnesio 
atlyginimo dydžio. Valstybės narės gali 
nustatyti laikotarpį, pagal kurį 
skaičiuojamas vidutinis mėnesio 
atlyginimas.

Or. en


