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Pakeitimas 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos Parlamentas nuolat ragina 
Komisiją persvarstyti 
Direktyvą 86/613/EEB, visų pirma dėl to, 
kad pagerėtų žemės ūkyje dirbančių 
sutuoktinių pagalbininkų padėtis.

(4) Europos Parlamentas nuolat ragina 
Komisiją persvarstyti 
Direktyvą 86/613/EEB, visų pirma dėl to, 
kad pagerėtų žemės ūkyje dirbančių vieno 
iš sutuoktinių ir vieno iš nesusituokusių 
porų narių kaip pagalbininkų padėtis.

Or. es

Pakeitimas 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Parlamentas savo 1997 m. 
vasario 21 d. rezoliucijoje dėl 
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinių pagalbininkų padėties siūlė 
privalomą sutuoktinių ir nesusituokusių 
porų narių kaip pagalbininkų registraciją, 
kad jie nebebūtų „nematomi“ 
darbininkai, taip pat ragino įpareigoti 
valstybes nares sudaryti sutuoktiniams 
kaip pagalbininkams galimybes 
savanoriškai draustis tokiu pačiu 
sveikatos, invalidumo ir senatvės 
socialiniu draudimu, kaip ir 
savarankiškai dirbantys asmenys.

Or. es
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Pakeitimas 23
Lissy Gröner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyva turėtų būti taikoma 
savarankiškai dirbantiems asmenims ir 
sutuoktiniams pagalbininkams, nes tiek 
vieni, tiek kiti užsiima verslu.

(7) Direktyva turėtų būti taikoma 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
sutuoktiniams pagalbininkams ir 
sugyventiniams, kurie užsiima verslu.

Or. de

Pagrindimas

Sugyventiniams turi būti suteikiamos tokios pačios teisės, kaip ir sutuoktiniams, siekiant 
išvengti diskriminacijos Europos Sąjungoje.  

Pakeitimas 24
Anna Záborská

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios diskriminacijos pagrindo Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nėra, taigi šeiminės 
ar šeimos padėties reguliavimo klausimas ir toliau priklauso išskirtinei ES valstybių narių 
kompetencijai.
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Pakeitimas 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Atsižvelgiant į sutuoktinių 
pagalbininkų indėlį į šeimos verslą, jiems 
paprašius turėtų būti suteikiama bent tokia 
pati socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos (visų pirma įmokų 
atžvilgiu), kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Valstybės narės 
turėtų imtis būtinų priemonių, kad suteiktų 
tokią galimybę. Bet kuriuo atveju, 
savarankiškai dirbančių asmenų ir
sutuoktinių pagalbininkų apsaugos lygis 
gali būti proporcingas dalyvavimui šeimos 
versle.

(13) Atsižvelgiant į sutuoktinių ir 
nesusituokusių porų narių kaip
pagalbininkų indėlį į šeimos verslą, jiems 
paprašius turėtų būti suteikiama bent tokia 
pati socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos (visų pirma įmokų 
atžvilgiu), kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Valstybės narės 
turėtų imtis būtinų priemonių, kad suteiktų 
tokią galimybę, arba turėtų įtraukti 
sutuoktinius pagalbininkus ir 
sugyventinius pagalbininkus į privalomą 
socialinės apsaugos sistemą tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kokios taikomos 
savarankiškai dirbantiems asmenims. Bet 
kuriuo atveju, savarankiškai dirbančių 
asmenų, sutuoktinių ir nesusituokusių
porų narių kaip pagalbininkų apsaugos 
lygis gali būti proporcingas dalyvavimui 
šeimos versle.

Or. es

Pakeitimas 26
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Pagrindinė savarankiškai dirbančių 
asmenų ir sutuoktinių kaip pagalbininkų
darbo ir asmeninio gyvenimo 
suderinamumo priemonė – suteikti jiems 
motinystės atostogas. Valstybės narės ir 
toliau turės kompetenciją nustatyti įmokų 
dydį ir pašalpų bei išmokų mokėjimo 
tvarką, atsižvelgiant į tai, kad
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savarankiškai dirbančios moterys ir 
sutuoktinės kaip pagalbininkės turi dar 
lanksčiau derinti darbą ir asmeninį 
gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Apsauga nuo diskriminacijos dėl lyties 
turėtų būti stiprinama kiekvienoje 
valstybėje narėje įsteigiant įstaigą arba 
įstaigas, kompetentingas 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. Vykdydamos savo šioje 
direktyvoje suteiktus įgaliojimus ir 
pareigas šios įstaigos turėtų remtis 
Jungtinių Tautų nustatytus Paryžiaus 
principais, susijusiais su žmogaus teisių 
apsaugos ir skatinimo srities nacionalinių 
institucijų statusu ir veikimu.

(18) Savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktinių ir nesusituokusių porų narių 
kaip pagalbininkų apsauga nuo 
diskriminacijos dėl lyties turėtų būti 
stiprinama kiekvienoje valstybėje narėje 
įsteigiant įstaigą, kompetentingą 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. Vykdydamos savo šioje 
direktyvoje suteiktus įgaliojimus ir 
pareigas šios įstaigos turėtų remtis 
Jungtinių Tautų nustatytus Paryžiaus 
principais, susijusiais su žmogaus teisių 
apsaugos ir skatinimo srities nacionalinių 
institucijų statusu ir veikimu.

Or. es
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Pakeitimas 28
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys: (b)sutuoktiniai pagalbininkai –
savarankiškai dirbančių asmenų 
sutuoktiniai arba pagal nacionalinę teisę 
pripažinti sugyventiniai, kurie nebūdami jų 
darbuotojai ar verslo partneriai nuolat 
nacionaliniuose įstatymuose nustatytomis 
sąlygomis dalyvauja savarankiškai 
dirbančio asmens veikloje ir atlieka tas 
pačias ar papildomas užduotis.

(b) Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys: (b)sutuoktiniai pagalbininkai –
jų sutuoktiniai, kurie nėra jų darbuotojai 
arba partneriai ir kurie pagal nacionalinių 
įstatymų nustatytą tvarką nuolatiniu 
pagrindu prisideda prie savarankiškai 
dirbančio asmens veiklos ir vykdo tuos 
pačius arba pagalbinius darbus.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė daro įtaką nacionalinei teisei. Šeiminės padėties apibrėžtis – išimtinė 
valstybių narių kompetencija. Laikantis subsidiarumo principo ir visiškai gerbiant valstybių 
narių kompetenciją, būtina palikti valstybėms narėms savo nuožiūra spręsti, ar sulyginti 
sutuoktinius ir sugyventinius Direktyvos apibrėžtoje srityje. 

Pakeitimas 29
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai arba 
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 
bendrovėms, kurias steigia sutuoktiniai, 
nebūtų taikomos labiau varžančios sąlygos 
nei tos, kurios taikomos bendrovėms, 
steigiamoms nesusituokusių asmenų.
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asmenų.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė daro įtaką nacionalinei teisei. Šeiminės padėties apibrėžtis – išimtinė 
valstybių narių kompetencija. Laikantis subsidiarumo principo ir visiškai gerbiant valstybių 
narių kompetenciją, būtina palikti valstybėms narėms savo nuožiūra spręsti, ar sulyginti 
sutuoktinius ir sugyventinius Direktyvos apibrėžtoje srityje. 

Pakeitimas 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
įmonėms, kurias steigia sutuoktiniai arba 
pagal nacionalinę teisę pripažinti 
sugyventiniai, nebūtų taikomos griežtesnės 
sąlygos nei tos, kurios taikomos įmonėms, 
steigiamoms šeimos ryšiais nesaistomų 
asmenų.

Nepažeisdamos tam tikrų sąlygų, vienodai 
taikomų vyrams ir moterims, ketinantiems 
verstis tam tikra veikla, valstybės narės 
įsipareigoja užtikrinti, kad sutuoktiniai ir 
(arba) sugyventiniai būtų vienodoje 
teisinėje padėtyje, pripažįstant jų teisę į 
bendrą nuosavybę, ir imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad įmonėms, kurias 
steigia sutuoktiniai arba pagal nacionalinę 
teisę pripažinti sugyventiniai, nebūtų 
taikomos griežtesnės sąlygos nei tos, 
kurios taikomos įmonėms, steigiamoms 
šeimos ryšiais nesaistomų asmenų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad pagal teisės aktus būtų vienodai pripažįstamos sutuoktinių ir 
sugyventinių kaip pagalbininkų nuosavybės teisės ir pareigos, nes tai užtikrintų tai, kad abu 
partneriai turėtų vienodas teises į pelną, gaunamą iš verslo, atsakomybę jį išlaikyti ir 
vienodas galimybes separacijos, santuokos nutraukimo ir (arba) vieno iš partnerių mirties 
atvejais. Dėl teisinės padėties apibrėžtumo stygiaus sutuoktiniai ir sugyventiniai partneriai 
gali patekti ir patenka į tokią padėtį, kai jie neturi teisės į pelną, gaunamą iš verslo, ir 
sudėtingu laikotarpiu lieka be išteklių. Be to, kadangi nėra privalomo reikalavimo užtikrinti 
socialinę apsaugą, tai dar labiau apsunkina jų padėtį.

Adlib Express Watermark



AM\774842LT.doc 9/17 PE421.387v01-00

LT

Pakeitimas 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams pačių 
prašymu būtų suteikta bent tokia pati 
socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad vienam iš sutuoktinių ir 
nesusituokusių porų narių kaip 
pagalbininkams būtų suteikta bent tokia 
pati socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Šiomis 
priemonėmis užtikrinama, kad 
sutuoktiniai ir nesusituokusių porų nariai 
kaip pagalbininkai savanoriškai 
draudžiasi tokiu pat sveikatos, invalidumo 
ir senatvės socialiniu draudimu, kaip ir 
savarankiškai dirbantys asmenys, jei jie 
moka tokias pat įmokas kaip 
savarankiškai dirbantys asmenys ir net jei 
jų įmokos skaičiuojamos kaip fiksuoto 
dydžio sumos.
Sutuoktinių ir nesusituokusių porų narių 
kaip pagalbininkų socialinio draudimo 
įmokos turėtų būti išskaitomos iš 
mokesčių kaip veiklos išlaidos, kaip ir 
sutuoktiniui iš tikrųjų išmokėtas 
atlyginimas, jei laikytasi dviejų sąlygų: 
buvo tinkamai suteiktos paslaugos ir už 
jas sumokėtas įprastas tokiais atvejais 
mokamas atlyginimas.

Or. es
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Pakeitimas 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams pačių 
prašymu būtų suteikta bent tokia pati 
socialinė apsauga ir sudaromos tokios 
pačios sąlygos, kaip ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad sutuoktiniams pagalbininkams ir 
sugyventiniams socialinė apsauga būtų 
privaloma, sudarant galimybę jų pačių 
prašymu jos atsisakyti – tokiu atveju jiems
būtų suteikta bent tokia pati socialinė 
apsauga ir sudaromos tokios pačios 
sąlygos, kaip ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims

Or. en

Pagrindimas

Privaloma socialinė apsauga būtina, sudarant galimybę savo noru jos atsisakyti. Teikiant 
privalomą socialinę apsaugą būtų parengtos sutuoktinių kaip pagalbininkų ir sugyventinių 
registracijos priemonės, kadangi jei tokios registracijos nebus, bus sunku žinoti, kiek moterų 
yra tokioje pagalbininkių padėtyje. 

Pakeitimas 33
Lissy Gröner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Motinystės atostogos Motinystės ir tėvystės atostogos

Or. de
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Pakeitimas 34
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į tokias 
pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
būtų užtikrinta teisė į tokias pačias 
motinystės atostogas, kokios numatytos 
Direktyvoje 92/85/EEB.

Or. pt

Pagrindimas

Labai svarbu, kad visoms ekonomiškai aktyvioms Europos moterims būtų suteiktos 
privalomos mokamos motinystės atostogos.  Tai būtina sąlyga kovojant su moterų, 
susilaukusių kūdikių, diskriminacija.  

Pakeitimas 35
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į 
tokias pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
būtų užtikrinta teisė į prie jų poreikių 
pritaikytą motinystės atostogų laikotarpį.
Jos galėtų pasirinkti motinystės atostogų 
trukmę, su sąlyga, kad ji neviršytų 
laikotarpio, numatyto Direktyvoje 
92/85/EEB, trukmės.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.387v01-00 12/17 AM\774842LT.doc

LT

Pakeitimas 36
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į 
tokias pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
būtų užtikrinta teisė į prie savarankiškai 
dirbančių moterų ir sutuoktinių 
pagalbininkių poreikių pritaikytą
motinystės atostogų laikotarpį. Motinystės 
atostogų trukmė negali viršyti šešiolikos 
savaičių, iš kurių aštuonios būtų po 
gimdymo.  Privalomasis atostogų po 
gimdymo laikotarpis gali būti pratęstas iki 
dvylikos savaičių priešlaikinio gimdymo, 
dvynių ar daugiau vaikų gimimo ir 
maitinimo krūtimi atvejais.  

Or. fr

Pakeitimas 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į tokias 
pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į tokias 
pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB ir 
kituose, šios direktyvos dalinio keitimo 
teisės aktuose. Valstybės narės užtikrina, 
kad šiuose teisės aktuose numatytas 
privalomasis motinystės atostogų 
laikotarpis būtų taikomas savarankiškai 
dirbančioms moterims ir sutuoktinėms ar 
sugyventinėms pagalbininkėms.
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Or. en

Pagrindimas

The mandatory provisions of Council Directive 92/85/EEC and the subsequent amended 
Directive should be accessible to all women who have recently given birth or who are 
breastfeeding, regardless of their employment status. While recognising that not all women 
give birth, pregnancy, giving birth and breastfeeding are one of the common shared 
experiences of many women. Therefore, their right to protection and of a rest period should 
be provided to all women in these situations. The professional status of women which 
currently determines their right to protection during pregnancy, child birth and breastfeeding 
which includes a period of rest following birth and while breastfeed if this is their choice, 
creates inequality among women.

Pakeitimas 38
Lissy Gröner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į tokias 
pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbantiems 
asmenims ir sutuoktiniams kaip 
pagalbininkams būtų užtikrinta teisė į 
tokias pačias motinystės ir tėvystės 
atostogas, kokios numatytos 
Direktyvoje 92/85/EEB ir Direktyvoje 
96/34/EB.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 92/85/EEB, Direktyvoje 96/34/EB ir galiojančiuose bei būsimuose šių direktyvų 
dalinio keitimo teisės aktuose išdėstytos privalomosios priemonės turi būti taikomos ir 
motinystės, ir tėvystės atostogoms, skiriamoms visoms moterims ir vyrams, neatsižvelgiant į jų 
profesinę padėtį.  
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Pakeitimas 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims ir sutuoktinėms pagalbininkėms 
pačių prašymu būtų užtikrinta teisė į tokias 
pačias motinystės atostogas, kokios 
numatytos Direktyvoje 92/85/EEB.

1.  Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad savarankiškai dirbančioms 
moterims, sutuoktinėms nesusituokusių
porų narėms kaip pagalbininkėms būtų 
užtikrinta teisė į tokias pačias motinystės 
atostogas, kokios numatytos 
Direktyvoje 92/85/EEB.

Or. es

Pakeitimas 40
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje apibrėžtos motinystės 
atostogos turi apimti bent privalomas 
šešių savaičių motinystės atostogos po 
gimdymo.  

Or. pt

Pagrindimas

Privalomas motinystės atostogų laikotarpis turi būti taikomas visoms įdarbintoms, 
savarankiškai dirbančioms moterims, sutuoktinėms ir nedirbančioms moterims, 
neatsižvelgiant į anksčiau išdirbtą laikotarpį.   Trumpiausias aštuonių savaičių laikotarpis 
skirtas moterims tinkamai atsigauti po gimdymo, skatinti maitinti krūtimi ir padėti sukurti 
stiprų motinos ir kūdikio ryšį.   
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Pakeitimas 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 už vėliausiai deklaruotas
pajamas arba, jei darbuotoja tokių pajamų 
negauna, ne mažesnės už atitinkamą 
nacionaliniuose įstatymuose nustatytą 
pašalpą

Or. en

Pagrindimas

Idem pak. 37. 

Pakeitimas 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 ir sutuoktinėms
pagalbininkėms būtų suteikiama galimybė 
naudotis laikino pavadavimo paslaugomis 
ar visomis galiojančiomis nacionalinėmis 
socialinėmis paslaugomis kartu su 2 dalyje 
nurodyta pašalpa.

Or. en
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Pagrindimas

Idem as AM 37.

Pakeitimas 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 ir 
nesusituokusių porų narėms kaip 
pagalbininkėms kuo ilgesniam laikui būtų 
suteikiama galimybė naudotis laikino 
pavadavimo paslaugomis ar visomis 
galiojančiomis nacionalinėmis socialinėmis 
paslaugomis kaip alternatyva 2 dalyje 
nurodytai pašalpai.

Or. es

Pakeitimas 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
savarankiškai dirbantys asmenys ir 
sutuoktiniai arba sugyventiniai kaip 
pagalbininkai turėtų teisę į vaiko 
priežiūros atostogas, įskaitant tėvystės 
atostogas.

Or. en
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Pagrindimas

Idem pak. 37.

Pakeitimas 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Sutuoktinių ir nesusituokusių porų 
šeimos narių pagalbininkų darbo 

pripažinimas
Valstybės narės įsipareigoja išanalizuoti, 
kokiomis sąlygomis galima būtų skatinti 
pripažinti 2 straipsnio b punkte nurodytų 
sutuoktinių ir nesusituokusių porų narių 
darbą, ir, atsižvelgus į šios analizės 
rezultatus, apsvarstyti visas tinkamas 
priemones skatinti tokiam pripažinimui. 

Or. es

Adlib Express Watermark


	774842lt.doc

