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Pakeitimas 15
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(4) Europos Parlamentas nuolat ragino 
Komisiją peržiūrėti Direktyvą 86/613/EEB, 
visų pirma, kad būtų sustiprinta 
savarankiškai dirbančių moterų apsauga 
motinystės metu ir pagerėtų žemės ūkyje
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinių padėtis.

(4) Europos Parlamentas nuolat ragino 
Komisiją peržiūrėti Direktyvą 86/613/EEB, 
visų pirma, kad būtų sustiprinta 
savarankiškai dirbančių moterų apsauga 
motinystės metu ir pagerėtų savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinių padėtis.

Or. ro

Pagrindimas

Šioje direktyvoje nereikėtų apsiriboti žemės ūkyje savarankiškai dirbančiais asmenimis ir jų 
sutuoktiniais ar pripažintais partneriais. Kiti asmenys, pasirinkę laisvas profesijas arba 
savarankiškai dirbantys amatininkai ar prekybininkai neturėtų būti baudžiami už tai, kad jie 
dirba ne žemės ūkio srityje.

Pakeitimas 16
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(16) Galimybę naudotis socialinės 
apsaugos sistema turinčių savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktiniams ar 
sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 
nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie 
taip pripažįstami, taip pat turėtų būti 
suteikta teisė naudotis socialinės apsaugos 
sistema, atsižvelgiant į jų dalyvavimą 
šeimos verslo veikloje. Iš valstybių narių 
turėtų būti reikalaujama imtis būtinų 
priemonių šiai socialinei apsaugai 
organizuoti pagal nacionalinę teisę. Visų 

(16) Galimybę naudotis socialinės 
apsaugos sistema turinčių savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktiniams ar 
sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 
nacionalinę teisę, ir ta apimtimi, kuria jie 
taip pripažįstami, taip pat turėtų būti 
suteikta teisė naudotis socialinės apsaugos 
sistema, atsižvelgiant į jų dalyvavimą 
šeimos verslo veikloje. Iš valstybių narių 
turėtų būti reikalaujama imtis būtinų 
priemonių šiai socialinei apsaugai 
organizuoti pagal nacionalinę teisę. Visų 
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pirma valstybės narės turi nuspręsti, ar ši 
socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama 
privaloma ar savanoriška tvarka. Valstybės 
narės gali nustatyti, kad ši socialinė 
apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui 
savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir 
(arba) įmokos dydžiui. Nedarant poveikio 
šiai direktyvai, valstybės narės gali tam 
tikroms savarankiškai dirbančių asmenų ar 
specialistų grupėms toliau taikyti 
nacionalines nuostatas, kuriomis ribojamos 
galimybės naudotis konkrečiomis 
socialinės apsaugos sistemomis arba tam 
tikro lygio apsauga, įskaitant specialias 
finansavimo sąlygas, jeigu suteikiamos 
galimybės naudotis bendra sistema.

pirma valstybės narės turi nuspręsti, ar ši 
socialinė apsauga turėtų būti įgyvendinama 
privaloma ar savanoriška tvarka. Valstybės 
narės gali nustatyti, kad ši socialinė 
apsauga gali būti proporcinga dalyvavimui 
savarankiškai dirbančio asmens veikloje ir 
(arba) įmokos dydžiui. Nedarant poveikio 
šiai direktyvai, valstybės narės gali tam 
tikroms savarankiškai dirbančių asmenų,
pavyzdžiui, pažeidžiamiems savarankiškai 
dirbantiems asmenims, priklausantiems 
mažumoms, ar specialistų grupėms, toliau 
taikyti nacionalines nuostatas, kuriomis 
ribojamos galimybės naudotis 
konkrečiomis socialinės apsaugos 
sistemomis arba tam tikro lygio apsauga, 
įskaitant specialias finansavimo sąlygas, 
jeigu suteikiamos galimybės naudotis 
bendra sistema.

Or. en

Pakeitimas 17
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių 
savarankiškai dirbančių moterų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų nėščių 
sutuoktinių bei nėščių sugyventinių, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jos pripažįstamos, 
pažeidžiamumo būtina, kad joms būtų 
suteikta teisė į motinystės išmokas. Tokių 
išmokų skyrimo tvarkos nustatymas, 
įskaitant įmokų dydžio ir visos pašalpų bei 
išmokų mokėjimo tvarkos nustatymą, 
toliau priklauso valstybių narių 
kompetencijai, tačiau jos privalo laikytis 
būtiniausių šia direktyva nustatytų 
reikalavimų. Visų pirma valstybės narės 
gali nustatyti, kuriuo laikotarpiu prieš ir 

(17) Dėl ekonominio ir fizinio nėščių 
savarankiškai dirbančių moterų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų nėščių 
sutuoktinių bei nėščių sugyventinių, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jos pripažįstamos, 
pažeidžiamumo būtina, kad joms būtų 
suteikta teisė į motinystės išmokas. Tokių 
išmokų skyrimo tvarkos nustatymas, 
įskaitant įmokų dydžio ir visos pašalpų bei 
išmokų mokėjimo tvarkos nustatymą, 
toliau priklauso valstybių narių 
kompetencijai, tačiau jos privalo laikytis 
būtiniausių šia direktyva nustatytų 
reikalavimų. Visų pirma valstybės narės 
gali nustatyti, kuriuo laikotarpiu prieš ir 
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(arba) po gimdymo suteikiama teisė į 
motinystės išmokas. Be to, nustatant 
įmokas ir (arba) išmokas gali būti 
atsižvelgiama į atitinkamo asmens ar 
šeimos ekonominę padėtį.

(arba) po gimdymo suteikiama teisė į 
motinystės išmokas.

Or. ro

Pagrindimas

Asmens ar šeimos socialinė padėtis – neaiškus kriterijus, kuris skirtingose valstybėse narėse 
labai skiriasi.

Pakeitimas 18
Astrid Lulling

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17a) Laikotarpis, kuriuo savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms ar 
sugyventinėms, jei jos pripažįstamos pagal 
nacionalinę teisę, užtikrinamos motinystės 
išmokos yra panašus į ES galiojantį 
darbuotojų motinystės atostogų laikotarpį. 
Jei ES lygmeniu bus keičiamas 
darbuotojų motinystės atostogų 
laikotarpis, Komisija turėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikti vertinimą, 
ar reikia keisti 2 straipsnyje numatytą 
laikotarpį, kuriuo savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms ar 
sugyventinėms skiriamos motinystės 
išmokos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į besikeičiančią samdomųjų darbuotojų motinystės 
apsaugos padėtį ir sudaryti sąlygas pakeisti laikotarpio, kuriuo savarankiškai dirbančioms 
moterims ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinėms arba sugyventinėms skiriamos 
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motinystės išmokos, trukmę, jei Komisijos ataskaitoje, kurioje įvertinama situacija, 
pateikiamas pasiūlymas tai padaryti.

Pakeitimas 19
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17a) Besilaukiančios savarankiškai 
dirbančios moterys ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinės ar 
sugyventinės, jei jos pripažįstamos pagal 
nacionalinę teisę, turi teisę gauti 
motinystės išmokas tą laikotarpį, kuris yra 
toks pats, kaip dirbančių moterų 
motinystės atostogų laikotarpis, 
numatytas 1992 m. spalio 19 d. Tarybos 
direktyvoje 92/85/EEB dėl priemonių, 
skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta 
geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių 
arba maitinančių krūtimi darbuotojų 
sauga ir sveikata, nustatymo. Jeigu būtų 
keičiamas motinystės atostogų laikotarpis, 
numatytas Direktyvoje 92/85/EEB, 
naujosios nuostatos turėtų būti savaime 
taikomos besilaukiančioms savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms ar 
sugyventinėms, jei jos pripažįstamos pagal 
nacionalinę teisę.

,where Or. ro

Pagrindimas

Savarankiškai dirbančios moterys ir savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktinės ar 
sugyventinės, nusprendusios turėti vaikų, tuo laikotarpiu kai nutraikia darbinę veiklą, 
negauna jokių pajamų. Dauguma savarankiškai dirbančių moterų savo veiklą vykdo vienos ir 
negali tikėtis, kad darbuotojai išsaugos jų darbą, taigi turi arba susitaupyti nedarbingumo 
laikotarpiui, arba toliau dirbti nėštumo laikotarpiu ir iš karto pagimdžiusios. Taigi, jos turėtų 
gauti socialinę apsaugą ir mokamas atostogas pagal Direktyvą 92/85/EEB.   
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Pakeitimas 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17a) Laikotarpis, kuriuo savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms ar 
sugyventinėms, jeigu jos pripažįstamos 
pagal nacionalinę teisę, taip pat 
atsižvelgiant į tai, kiek jos pripažįstamos, 
užtikrinamos motinystės išmokos turi būti 
toks pats, kaip nacionalinėje teisėje 
mumatytas dirbančių moterų motinystės 
atostogų laikotarpis.

Or. en

Pakeitimas 21
Ilda Figueiredo

Tarybos pozicija
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17-A) Laikotarpis, kuriuo savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinėms 
užtikrinamos motinystės išmokos turi būti 
toks pats, kaip kaip laikotarpis, numatytas 
1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvoje 
92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, 
kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir 
neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, 
nustatymo.

Or. pt

Pagrindimas

Savarankiškai dirbančios moterys turėtų turėti tas teises, kurios numatytosios galiojančioje 
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direktyvoje, susijusioje su šia sritimi, arba bus numatytos ateityje.

Pakeitimas 22
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17b) Besilaukiančios savarankiškai 
dirbančios moterys ir savarankiškai 
dirbančių asmenų sutuoktinės ar 
sugyventinės, jei jos pripažįstamos pagal 
nacionalinę teisę, turi teisę pasirinkti 
privalomų motinystės atostogų laikotarpį, 
laikydamosi Direktyvoje 92/85/EEB 
nustatytų terminų.

Or. ro

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais nutraukti dalyvavimą darbo rinkoje dėl motinystės atostogų gali reikšti 
kontaktų ir klijentų praradimą.

Pakeitimas 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Tarybos pozicija
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18a) Nacionalinės vyriausybės turėtų 
užtikrinti, kad besilaukiančioms ir 
neseniai pagimdžiusioms arba 
maitinančioms krūtimi savarankiškai 
dirbančioms moterims ir savarankiškai 
dirbančių asmenų versle užsiimančioms 
sutuoktinėms, kurios laukiasi, neseniai 
pagimdė arba maitina krūtimi, būtų 
užtikrintos galimybės gauti visas 
motinystei reikalingas paslaugas.
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Or. en

Pakeitimas 24
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
20 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(20) Asmenims, patyrusiems 
diskriminaciją dėl lyties, turėtų būti 
suteikiamos adekvačios teisinės apsaugos 
priemonės. Siekiant garantuoti 
veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 
organizacijoms ir kitiems teisės subjektams 
turėtų būti suteikta teisė dalyvauti teismo 
procesuose kaip nukentėjusio asmens 
atstovams arba kaip jo rėmėjams, kaip tai 
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių teismo proceso taisyklių, 
kuriomis reglamentuojamas atstovavimas ir 
gynyba teismuose.

(20) Asmenims, patyrusiems 
diskriminaciją dėl lyties, turėtų būti 
suteikiamos pakankamos teisinės apsaugos 
priemonės. Siekiant garantuoti 
veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 
organizacijoms ir kitiems teisės subjektams 
turėtų būti suteikta teisė dalyvauti teismo 
procesuose kaip nukentėjusio asmens 
atstovams arba kaip jo rėmėjams, kaip tai 
nustato valstybės narės, nepažeidžiant 
nacionalinių teismo proceso taisyklių, 
kuriomis reglamentuojamas atstovavimas ir 
gynyba teismuose.

Or. en

Pakeitimas 25
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(20a) Savarankiškai dirbančios moterys ir 
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinės ar sugyventinės, jei jos 
pripažįstamos pagal nacionalinę teisę taip 
pat atsižvelgiant į tai, kiek jos 
pripažįstamos, priklausančios 
pažeidžiamų asmenų grupei, pavyzdžiui, 
mažumos, neįgaliems asmenims arba 
asmenims, neturintiems pakankamai lėšų 
kreiptis į teismą, jeigu jų teisės 
pažeidžiamos, turėtų gauti teisinę pagalbą 
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ir teisines konsultacijas, kurias teiktų 
atitinkamos teisininkų asociacijos, 
organizacijos ar kitos grupės, kiek 
įmanoma pigiau arba nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 26
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) Savarankiškai dirbančių asmenų ir jų 
sutuoktinių bei sugyventinių, jei jie 
pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, 
apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties 
turėtų būti stiprinama užtikrinant, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje būtų įstaiga 
ar įstaigos, kompetentingos analizuoti 
susijusias problemas, ieškoti galimų 
sprendimų ir teikti praktinę pagalbą 
nukentėjusiems asmenims. Tai gali būti ta 
pati įstaiga arba įstaigos, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus 
teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą, 
arba už vienodo požiūrio principo 
įgyvendinimą.

(21) Savarankiškai dirbančių asmenų ir jų 
sutuoktinių bei sugyventinių, jei jie 
pripažįstami pagal nacionalinę teisę, ir ta 
apimtimi, kuria jie taip pripažįstami, 
apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties 
turėtų būti stiprinama užtikrinant, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje būtų įstaiga 
ar įstaigos, kompetentingos analizuoti 
susijusias problemas, ieškoti galimų 
sprendimų ir teikti praktinę pagalbą 
nukentėjusiems asmenims. Tai gali būti ta 
pati įstaiga arba įstaigos, kurios 
nacionaliniu lygiu atsakingos už vienodo 
požiūrio principo įgyvendinimą.

Or. ro

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principu, turėtų būti aiškiai 
atskirtos nuo nuostatų, susijusiu su pagrindinių žmpgaus teisių aspektais. Valstybėse narėse 
šią direktyvą turėtų įgyvendinti institucijos, atsakingos už vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principų laikymąsi, o ne už žmogaus teises.
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Pakeitimas 27
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
5 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 157 straipsnio 4 dalį, siekdamos 
praktiškai užtikrinti visapusišką vyrų ir 
moterų lygybę profesiniame gyvenime, 
valstybės narės gali toliau taikyti arba 
patvirtinti priemones, kurių tikslas, 
pavyzdžiui, yra skatinti moterų verslumą.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 157 straipsnio 4 dalį, siekdamos 
praktiškai užtikrinti visapusišką vyrų ir 
moterų lygybę profesiniame gyvenime, 
valstybės narės gali toliau taikyti arba 
patvirtinti priemones, kurių tikslas, 
pavyzdžiui, yra skatinti moterų verslumo 
iniciatyvas.

Or. en

Pakeitimas 28
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
7 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta socialinė apsauga 
įgyvendinama privaloma ar savanoriška 
tvarka. Todėl jos gali numatyti, kad ši 
socialinė apsauga būtų suteikiama tik 
2 straipsnio b punkte nurodytiems 
sutuoktiniams ir sugyventiniams 
paprašius.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta socialinė apsauga 
įgyvendinama privaloma ar savanoriška 
tvarka. Jeigu valstybės narės nustato 
provalomą savarankiškai dirbančių 
asmenų socialinį draudimą, šis 
draudumas turi būti privalomas ir kartu 
dirbantiems jų sutuoktiniams ar 
sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 
nacionalinę teisę,

Or. ro

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekaima panaikinti savanorišką socialinį draudimą sutuoktiniams ir ir kartu 
savarankiškai dirbantiems jų sutuoktiniams ar sugyventiniams, jei jie pripažįstami pagal 
nacionalinę teisę. Valstybių narių patirtis rodo, kad šioje srityje taikant savanorišką socialinį 
draudimą, dauguma sutuoktinių renkasi nesidrausti ir nežino apie draudimo teikiamus ligos, 
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invalidumo ir senatvės išmokas.

Pakeitimas 29
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
8 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytoms savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms bei 
sugyventinėms pagal nacionalinę teisę 
galėtų būti suteikta pakankama motinystės 
pašalpa, kad jos galėtų ne mažiau kaip 
14 savaičių sustabdyti profesinę veiklą dėl 
nėštumo ar motinystės.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi)

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 30
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, ar 
1 dalyje nurodyta motinystės pašalpa 
skiriama privaloma ar savanoriška tvarka. 
Todėl jos gali numatyti, kad ši pašalpa 
būtų skiriama tik 2 straipsnyje 
nurodytoms savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms ir 
sugyventinėms paprašius.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 31
Norica Nicolai

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta pašalpa yra laikoma 
pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, 
ne mažesnės už:

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi)

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 32
Astrid Lulling

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(b) vidutines pajamas ar pelną, negautus 
palyginti su prieš tai buvusiu tokios pat 
trukmės laikotarpiu, laikantis pagal 
nacionalinę teisę nustatytos viršutinės ribos 
ir (arba)

(b) vidutines pajamas ar pelną, negautus 
palyginti su prieš tai buvusiu tokios pat 
trukmės laikotarpiu, laikantis pagal 
nacionalinę teisę nustatytos viršutinės ribos 
ir (arba) jei nėra taikytinų nacionalinių 
nuostatų, atitinkančių a) ir b) bunktus:

Or. en
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Pakeitimas 33
Astrid Lulling

Tarybos pozicija
11 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria įstaigą ar 
įstaigas ir imasi būtiniausių priemonių,
kad būtų skatinamas, analizuojamas, 
stebimas ir remiamas vienodas požiūris į 
visus asmenis nediskriminuojant dėl lyties. 
Tokios įstaigos gali būti tarnybų, kurioms 
nacionaliniu lygiu patikėta ginti žmogaus 
teises ar užtikrinti asmenų teisių apsaugą 
arba įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, dalis.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad pagal Direktyvos 
2006/54/EB 20 straipsnį paskirta įstaiga 
arba įstaigos būtų kompetentingos 
skatinant, analizuojant, stebint ir remiant
vienodą požiūrį į visus šioje direktyvoje 
numatytus asmenis nediskriminuojant dėl 
lyties.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies perimamas pirmojo svarstymo 9 pakeitimo, priimto 2009 m. 
gegužės 6 d., turinys ir pateikiama nuoroda į Direktyvą 2006/54/EB, kuria įsteigiamos su 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimu susijusios įstaigos.

Pakeitimas 34
Rovana Plumb

Tarybos pozicija
11 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria įstaigą ar 
įstaigas ir imasi būtiniausių priemonių, kad 
būtų skatinamas, analizuojamas, stebimas 
ir remiamas vienodas požiūris į visus 
asmenis nediskriminuojant dėl lyties. 
Tokios įstaigos gali būti tarnybų, kurioms 
nacionaliniu lygiu patikėta ginti žmogaus 
teises ar užtikrinti asmenų teisių apsaugą 
arba įgyvendinti vienodo požiūrio
principą, dalis.

1. Valstybės narės paskiria įstaigą ar 
įstaigas ir imasi būtiniausių priemonių, kad 
būtų skatinamas, analizuojamas, stebimas 
ir remiamas vienodas požiūris į visus 
asmenis nediskriminuojant dėl lyties. 
Tokios įstaigos gali būti tarnybų, kurioms 
nacionaliniu lygiu patikėta įgyvendinti 
vienodo požiūrio principą, dalis, jos taip 
pat teikia praktinę pagalbą 
diskriminacijos aukoms.
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Or. ro

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principu, turėtų būti aiškiai 
atskirtos nuo nuostatų, susijusiu su pagrindinių žmpgaus teisių aspektais. Valstybėse narėse 
šią direktyvą turėtų įgyvendinti institucijos, atsakingos už vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principų laikymąsi, o ne už žmogaus teises.


