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Pakeitimas 18
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Būtina užtikrinti, kad sutuoktinių ar 
pagal nacionalinę teisę pripažintų 
sugyventinių įmonių steigimo sąlygose 
nebūtų diskriminacijos dėl šeiminės ar 
šeimos padėties.

(12) Būtina užtikrinti, kad sutuoktinių ir
pagal nacionalinę teisę pripažintų 
sugyventinių įmonių steigimo sąlygose 
nebūtų diskriminacijos dėl šeiminės ar 
šeimos padėties. Tais atvejais, kai šioje 
direktyvoje vartojamos sąvokos „šeiminė 
padėtis“ ir „šeimos verslas“, atsižvelgiama 
į partnerystės pripažinimą pagal Europos 
Teisingumo Teismo sprendimus.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į Europos Teisingumo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. 
sprendimą Tadao Maruko byloje C-267/06. 

Pakeitimas 19
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šeimos verslas“  tai bet kokia 
sutuoktinių ir pagal nacionalinę teisę 
pripažintų sugyventinių bendra įsteigta 
įmonė, kurią steigiant nesukuriama 
diskriminacijos dėl šeiminės ar šeimos 
padėties. Partnerystė pripažįstama 
atsižvelgiant į atitinkamus Europos 
Teisingumo Teismo sprendimus. 

Or. de
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Pakeitimas 20
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta pašalpa yra laikoma 
pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, 
ne mažesnės už tas pajamas, kurias, 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimumą, darbuotoja 
gautų nutraukusi savo darbinę veiklą dėl su 
sveikata susijusių priežasčių arba, jei 
darbuotoja tokių pajamų negauna, ne 
mažesnės už atitinkamą nacionaliniuose 
įstatymuose nustatytą pašalpą.

3. 2 dalyje nurodyta pašalpa yra laikoma 
pakankama, jei ja užtikrinamos pajamos, 
ne mažesnės kaip minimalus darbo 
užmokestis, jei toks užmokestis nustatytas 
nacionalinės teisės aktais, arba pajamos, 
bent jau ne mažesnės už tas, kurias 
darbuotoja gautų nutraukusi savo darbinę 
veiklą dėl su sveikata susijusių priežasčių 
arba, jei darbuotoja tokių pajamų negauna, 
ne mažesnės už atitinkamą nacionaliniuose 
įstatymuose nustatytą pašalpą.

Or. en

Pakeitimas 21
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad savarankiškai 
dirbančioms moterims ir sutuoktinėms 
pagalbininkėms kuo ilgesniam laikui būtų 
suteikiama galimybė naudotis laikino 
pavadavimo paslaugomis ar visomis 
galiojančiomis nacionalinėmis socialinėmis 
paslaugomis kaip alternatyva 2 dalyje 
nurodytai pašalpai.

4. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad savarankiškai 
dirbančioms moterims, sutuoktinėms 
pagalbininkėms ir sugyventinėms būtų 
suteikiama galimybė naudotis laikino 
pavadavimo paslaugomis ar visomis 
galiojančiomis nacionalinėmis socialinėmis 
paslaugomis kaip alternatyva 2 dalyje 
nurodytai pašalpai.

Or. de
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