
AM\795886LT.doc PE430.643v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2008/0193(COD)

18.11.2009

PAKEITIMAI
48 - 137

Nuomonės projektas
Rovana Plumb
(PE428.236v01-00)

dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))



PE430.643v01-00 2/60 AM\795886LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\795886LT.doc PE430.643v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

Pakeitimas 48
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
Direktyvos pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS iš dalies keičiančios 
Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, ir priemonių, 
skirtų padėti darbuotojams derinti savo 
profesines teises ir pareigas su teisėmis ir 
pareigomis šeimoje, nustatymo

Or. en

Pagrindimas

Dėl sudėtinio teisinio pagrindo, į kurį įtraukta EB sutarties 141 straipsnio 3 dalis, galima 
išplėsti direktyvos taikymo sritį. Remiantis šiuo bendru požiūriu įmonėms duodamas aiškesnis 
ženklas, kad su žmonių reprodukcija turi būti siejami ir vyrai, ir moterys.

Pakeitimas 49
Pascale Gruny

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 1996 m. birželio 3 d. Tarybos 
direktyvoje 96/34/EB dėl Bendrojo 
susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto 
tarp UNICE, CEEP ir ETUC1, nustatyti 
minimalūs reikalavimai, siekiant padėti 
dirbantiems tėvams derinti profesines ir 
tėvų pareigas. Tačiau 2009 m. sausio 
18 d. socialiniai partneriai pasiekė 
susitarimą, ir šiuo metu svarstomas 
direktyvos projektas.
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1 OL L 145, 1996 6 19, p. 4.

Or. fr

Pagrindimas

Tarybos direktyva 96/34/EB yra Bendrasis susitarimas dėl tėvystės atostogų, sudarytas tarp 
„Business Europe“ (UNICE), CEEP ir ETUC. Jis svariai papildo pasiūlymą dėl Direktyvos 
92/85/EEB keitimo, kadangi jame nustatyti minimalūs reikalavimai, siekiant padėti 
dirbantiems tėvams derinti profesines ir tėvų pareigas. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad 2009 m. 
birželio 18 d. socialiniai partneriai pasiekė susitarimą ir šiuo metu svarstomas direktyvos 
projektas, pagal kurį būtų atnaujintas minėtasis bendrasis susitarimas.

Pakeitimas 50
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šioje direktyvoje numatytos 
motinystės atostogų taisyklės parengtos 
atsižvelgiant į tai, kad dėl sveikatos 
priežasčių nebūtinos papildomos 
motinystės atostogos lemtų daug 
nepalankesnę moterų padėtį darbo 
rinkoje.

Or. de

Pakeitimas 51
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Šioje direktyvoje numatytos 
motinystės atostogų taisyklės parengtos 
atsižvelgiant į tai, kad šeimos ir profesinio 
gyvenimo derinimas jau tinkamai 
reglamentuojamas Europos lygmeniu 
Tėvystės atostogų direktyvoje, 
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grindžiamoje socialinių partnerių 
susitarimu. Daugelyje valstybių narių 
taikomos pavyzdinės taisyklės sudaro 
sąlygas derinti šeimos ir profesinį 
gyvenimą, kadangi numatomas tėvystės ir 
motinystės atostogų, išmokų šeimai ar 
kitų modelių derinys. 

Or. de

Pakeitimas 52
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Šioje direktyvoje numatytos 
motinystės atostogų taisyklės parengtos 
atsižvelgiant į tai, kad moteris veiksmingai 
skatins grįžti į darbą ne ilgesnės 
motinystės atostogos, o geresnė vaikų 
priežiūros infrastruktūra, pvz., vaikų iki 
3 metų priežiūros infrastruktūra. 

Or. de

Pakeitimas 53
Nadja Hirsch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Šios direktyvos nuostatos dėl 
motinystės atostogų neturėtų prieštarauti 
valstybių narių nuostatoms dėl vaiko 
priežiūros atostogų ir jomis jokiu būdu 
nesiekiama apeiti minėtųjų modelių. 
Motinystės atostogų taisyklės ir valstybėse 
narėse taikomi vaiko priežiūros atostogų 
modeliai dera tarpusavyje ir į juos galima 
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kartu atsižvelgti. Jie vienas kitą papildo ir 
kartu padeda derinti profesinį ir šeimos 
gyvenimą. 

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme iš esmės neatsakoma į klausimą dėl motinystės ir vaiko priežiūros 
atostogų suderinamumo. Priemonės, kurias siekiama numatyti, turi derėti su kiekvienoje 
valstybėje narėje taikomais motinystės ir vaiko priežiūros atostogų modeliais (pvz., į juos turi 
būti galima kartu atsižvelgti).

Pakeitimas 54
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Nėščios, neseniai pagimdžiusios arba 
maitinančios krūtimi darbuotojos yra 
pažeidžiamos, todėl būtina suteikti joms 
teisę į ne trumpesnes nei 
18 nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo, o 
bent šešių savaičių motinystės atostogos, 
suteikiamos po gimdymo, yra privalomos.

(9) Nėščios, neseniai pagimdžiusios arba 
maitinančios krūtimi darbuotojos yra 
pažeidžiamos, todėl būtina suteikti joms 
teisę į ne trumpesnes nei 
18 nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo, o 
bent šešių savaičių motinystės atostogos, 
suteikiamos po gimdymo, ir bent keturių 
savaičių atostogos prieš gimdymą yra 
privalomos.

Or. el

Pagrindimas

Itin svarbu numatyti minimalų prieš gimdymą suteikiamų atostogų laikotarpį, turint mintyje 
riziką, kad nėščia darbuotoja būtų spaudžiama dirbti visą laikotarpį prieš gimdymą, taigi 
būtų keliamas pavojus jos pačios ir jos vaiko sveikatai.
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Pakeitimas 55
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Nėščios, neseniai pagimdžiusios arba 
maitinančios krūtimi darbuotojos turi būti 
saugomos nuo rizikos sveikatai, kylančios 
dėl ilgų ir neįprastų darbo valandų. Visų 
pirma jos neturėtų būti verčiamos dirbti 
viršvalandžių, taip pat dirbti naktimis 
arba sekmadieniais ir per atostogas.

Or. de

Pagrindimas

Ilgos ir neįprastos darbo valandos – įrodomas su sveikata ir darbuotojų sauga susijusios 
rizikos veiksnys (pvz., žr. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 
tyrimą „Ilgesnės ir neįprastos darbo valandos Europos įmonėse“, Dublinas, 2007 m.; taip 
pat žr. organizacijos „Relationships Foundation“ tyrimą „Darbo laikas ir šeimos gerovė“, 
Kembridžas, 2009 m.). Nėščios, neseniai pagimdžiusios arba maitinančios krūtimi 
darbuotojos neturėtų būti verčiamos prisiimti šios rizikos. Kadangi sekmadieniais ir per 
atostogas vaikų priežiūros įstaigos uždarytos, itin svarbu, kad motinos tomis dienomis 
nedirbtų ir taip galėtų derinti savo profesinį ir šeimos gyvenimą.

Pakeitimas 56
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Dirbančioms motinoms itin sunku 
prižiūrėti neįgalius vaikus, ir visuomenė 
turėtų tai pripažinti. Kadangi dirbančios 
motinos, prižiūrinčios neįgalius vaikus, 
labiau pažeidžiamos, joms turėtų būti 
suteikiamos papildomos motinystės 
atostogos. Direktyvoje turėtų būti 
nustatytas minimalus tokių atostogų 
laikotarpis.
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Or. de

Pagrindimas

Neįgalių vaikų priežiūra sukelia papildomų fizinių, psichinių ir psichologinių problemų 
dirbančioms motinoms. Visuomenė turėtų pripažinti motinų pastangas spręsti šias problemas.
Neįgalaus vaiko besilaukiančios moterys nėštumo laikotarpiu turi labai pasirengti, kad 
užtikrintų savo vaiko gerovę. Taigi šiais atvejais būtina nustatyti minimalų papildomų 
atostogų laikotarpį, siekiant sudaryti sąlygas nėščioms darbuotojoms, kurios laukiasi 
neįgalaus vaiko, ir dirbančioms motinoms, prižiūrinčioms neįgalius vaikus, spręsti minėtąsias 
problemas ir tinkamai pasirengti.

Pakeitimas 57
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant tikros lyčių lygybės labai 
svarbu, kad pagal tas pačias taisykles, 
kaip ir taikomos motinystės atostogoms, 
išskyrus jų trukmę, vyrams būtų 
privalomos tėvystės atostogos ir taip būtų 
palaipsniui sudaromos sąlygos, kurių 
reikia norint, jog vyrai ir moterys lygiomis 
teisėmis dalyvautų šeimos ir profesiniame 
gyvenime.

Or. en

Pagrindimas

Tėvystės atostogos turėtų būti privalomos, kad vyrams nebūtų daromas socialinis spaudimas 
jų atsisakyti. Darbo rinkoje reikėtų duoti ženklą, kad ir vyrai turi tam tikram laikui palikti 
darbo vietą, kai susilaukia vaikų. Taigi ekonominė veikla turi būti organizuojama taip, kad 
būtų atsižvelgiama į žmonių reprodukciją, kuri ne tik itin svarbi socialiniu požiūriu, bet taip 
pat yra tiek vyrų, tiek moterų teisė ir atsakomybė.
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Pakeitimas 58
Pascale Gruny

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Įvairiose valstybėse narėse skiriasi 
gimstamumo lygis. Taigi galėtų būti 
siekiama minčių ir pažangiausios patirties 
iš valstybių narių, kuriose gimstamumo 
lygis vis dar aukštas ir tuo pat metu 
užtikrinamas tolesnis moterų dalyvavimas 
darbo rinkoje. 

Or. fr

Pagrindimas

Tam tikrose valstybėse narėse vis dar fiksuojamas aukštas gimstamumo ir užimtumo lygis. 
Taigi šie modeliai turėtų būti analizuojami ir jais turėtų būti vadovaujamasi siekiant išlaikyti 
minėtųjų dviejų rodiklių pusiausvyrą ir išlaikyti moteris darbo rinkoje.

Pakeitimas 59
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ši direktyva nepažeidžia 2002 m. 
rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/73/EB, iš dalies 
keičiančios Tarybos direktyvą 
76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo 
ir darbo sąlygų atžvilgiu, kuri išdėstyta 
nauja redakcija 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir vienodo požiūrio į
moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės 
veiklos srityje principo įgyvendinimo.

(14) Kadangi nėščios, neseniai 
pagimdžiusios ar maitinančios krūtimi 
darbuotojos pažeidžiamos, būtina suteikti 
joms teisę į ne trumpesnes nei 
24 nepertraukiamų savaičių motinystės 
atostogas prieš ir (arba) po gimdymo, o 
bent šešių savaičių motinystės atostogos, 
suteikiamos po gimdymo, turi būti 
privalomos.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu motinystės atostogų trukmė 27 ES valstybėse narėse skiriasi ir siekia nuo 8 iki 
45 savaičių. Dalis šių atostogų mokamos, kita dalis – nemokamos. Kai kuriose valstybėse 
norint toliau maitinti krūtimi, būtina kreiptis dėl papildomų atostogų, kurios neįtraukiamos į 
mokamų motinystės atostogų laikotarpį. Pratęsus motinystės atostogas nuo dabartinių 14 iki 
24 savaičių, neseniai pagimdžiusios moterys, nusprendusios maitinti krūtimi, galėtų tai daryti 
nepertraukiamą šešių mėnesių laikotarpį ir joms nereikėtų imtis kitų priemonių, pvz., stengtis 
gauti medicininę pažymą.

Pakeitimas 60
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Turi būti suteikiama tinkama teisinė 
apsauga nuo diskriminacijos 
nukentėjusiems asmenims. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad, laikantis 
konkrečių jų teisinės sistemos normų, 
būtų veiksmingai saugomos nėščių 
moterų teisės. 

Or. de

Pakeitimas 61
Konstantinos Poupakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Valstybėms narėms reikės skatinti 
aktyvų socialinių partnerių dalyvavimą ir 
jį remti, siekiant užtikrinti, kad būtų 
geriau informuojami suinteresuoti 
asmenys ir būtų nustatoma veiksmingesnė 
tvarka. Norint naikinti diskriminaciją, 
valstybės narės, skatindamos dialogą su 
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minėtosiomis institucijomis, galėtų gauti 
daugiau grįžtamosios informacijos ir 
žinių apie tai, kaip direktyva 
įgyvendinama praktiškai, taip pat apie 
tikėtinas problemas.

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu, kad stengiantis naikinti diskriminaciją dalyvautų socialiniai partneriai.
Atsižvelgiant į didesnę jų patirtį, susijusią su įvairiomis tikėtinomis problemomis, socialinių 
partnerių duomenų tinklai galėtų tapti papildomais informacijos kanalais, kuriais darbuotojai 
gautų informacijos apie savo teises, o valstybės narės gautų grįžtamosios informacijos. Taigi 
svarbu užtikrinti aktyvų socialinių partnerių dalyvavimą ir užmegzti atvirą dialogą.

Pakeitimas 62
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1a punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
1 straipsnio 3a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 1 straipsnis papildomas šia dalimi: 
„3a) Be to, pagal šią direktyvą 
užtikrinama, kad darbuotojai galėtų atlikti 
svarbiausias pareigas šeimoje, ir 
numatoma tinkama konkreti motinos ir 
vaiko apsauga.“ 

Or. it

Pagrindimas

Naujoje dalyje pabrėžiamas ypatingas poreikis užtikrinti, kad dirbančios motinos galėtų 
atlikti svarbiausias savo, kaip motinų, pareigas.
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Pakeitimas 63
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1b. 1 straipsnis papildomas šia 
3b dalimi:
„3b. Pagal šią direktyvą nėščios, neseniai 
pagimdžiusios ar maitinančios krūtimi 
darbuotojos saugomos tuo atveju, jei 
vaikai gimė ne santuokoje, buvo įvaikinti 
ar paimti globoti.“

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti apsaugą taip, kad ji būtų taikoma ne santuokoje gimusiems, 
įsivaikintiems ar paimtiems globoti vaikams.

Pakeitimas 64
Pascale Gruny

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 2 straipsnio a punktas pakeičiamas 
taip:
„a) „nėščia darbuotoja“ – tai nėščia 
darbuotoja, įskaitant namų darbininkes, 
kuri praneša savo darbdaviui apie savo 
padėtį pagal nacionalinius teisės aktus ir 
(arba) praktiką;“

Or. fr
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Pagrindimas

Į Sveikatos ir saugos pagrindų direktyvą neįtraukti namų ūkyje dirbantys asmenys. Tačiau šie 
asmenys turėtų būti aiškiai įtraukti į motinystės apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 α. 2 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip: 
„b) „neseniai pagimdžiusi darbuotoja“ –
tai neseniai pagimdžiusi darbuotoja, taip 
pat vaiką auginsianti motina pakaitinės 
motinystės atveju;

Or. el

Pagrindimas

Siekiant tvirtesnio motinystės ryšio, labai svarbu, kad vaiką auginsianti motina gimdymo metu 
būtų šalia pakaitinės motinos.

Pakeitimas 66
Pascale Gruny

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip:
„b) „neseniai pagimdžiusi darbuotoja“ –
tai neseniai pagimdžiusi darbuotoja, 
įskaitant namų darbininkes, kaip 
apibrėžta pagal nacionalinius teisės aktus 
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ir (arba) nacionalinę praktiką, ir kuri 
praneša savo darbdaviui apie savo padėtį 
pagal šiuos teisės aktus ir (arba) 
praktiką;“

Or. fr

Pagrindimas

Į Sveikatos ir saugos pagrindų direktyvą neįtraukti namų ūkyje dirbantys asmenys. Tačiau šie 
asmenys turėtų būti aiškiai įtraukti į motinystės apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas 67
Pascale Gruny

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnio c punktas pakeičiamas 
taip:
„c) „maitinanti krūtimi darbuotoja“ – tai 
darbuotoja, maitinanti krūtimi, įskaitant 
namų darbininkes, kaip apibrėžta pagal 
nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
nacionalinę praktiką, ir kuri praneša savo 
darbdaviui apie savo padėtį pagal šiuos 
teisės aktus ir (arba) praktiką.“

Or. fr

Pagrindimas

Į Sveikatos ir saugos pagrindų direktyvą neįtraukti namų ūkyje dirbantys asmenys. Tačiau šie 
asmenys turėtų būti aiškiai įtraukti į motinystės apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas 68
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. 4 straipsnio pavadinimas pakeičiamas 
taip:
„Įvertinimas, informacija ir 
konsultacijos“

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Prieš apvaisinimą 
vyrai ir moterys gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir 
anomalijas, kurios lemia nevaisingumą, chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo normos.
Tačiau rimčiausią poveikį patiria gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su 
sveikata ir sauga susijusias direktyvas įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų atstovų
informavimo ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 69
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 4 straipsnyje įterpiama ši dalis:
-1. Į rizikos vertinimą, atliekamą pagal 
Direktyvą 89/391/EEB, darbdavys 
įtraukia darbuotojų (vyrų ir moterų) 
reprodukcinių sutrikimų rizikos 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Prieš apvaisinimą 
vyrai ir moterys gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir 
anomalijas, kurios lemia nevaisingumą, chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo normos.
Tačiau rimčiausią poveikį patiria gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su 
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sveikata ir sauga susijusias direktyvas įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų atstovų 
informavimo ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 70
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Kalbant apie visų veiklos rūšių, galinčių 
kelti konkrečią veiksnių, procesų arba 
darbo sąlygų, kurių neišbaigtas sąrašas 
pateikiamas I priede, poveikio riziką, 
darbdavys, tiesiogiai arba taikydamas 
Direktyvos 89/391/EEB 7 straipsnyje 
nurodytas apsaugos ir prevencijos 
priemones, įvertina tokio poveikio 
2 straipsnyje nurodytoms darbuotojoms ir 
darbuotojoms, kurios gali atsidurti vienoje 
iš tame straipsnyje nurodytų situacijų,
pobūdį, mastą ir trukmę įmonėje arba 
įstaigoje tam, kad:

įvertintų 2 straipsnyje nurodytų 
darbuotojų ir darbuotojų, kurios gali 
atsidurti vienoje iš tame straipsnyje 
nurodytų situacijų, saugai ir sveikatai 
keliamą riziką ir bet kokį galimą poveikį 
nėštumui ar maitinimui krūtimi,
– nuspręstų, kokių priemonių reikia imtis.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Prieš apvaisinimą 
vyrai ir moterys gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir 
anomalijas, kurios lemia nevaisingumą, chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo normos.
Tačiau rimčiausią poveikį patiria gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su 
sveikata ir sauga susijusias direktyvas įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų atstovų 
informavimo ir konsultavimosi su jais.
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Pakeitimas 71
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1d. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 
10 straipsnio, 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos ir galinčios atsidurti vienoje 
iš 2 straipsnyje nurodytų situacijų 
įmonės ir (arba) įstaigos darbuotojos ir 
(arba) jų atstovai, taip pat atitinkami 
socialiniai partneriai yra informuojami 
apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 
įvertinimo rezultatus ir apie visas darbo 
saugos ir sveikatos apsaugos priemones, 
kurių bus imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Prieš apvaisinimą 
vyrai ir moterys gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir 
anomalijas, kurios lemia nevaisingumą, chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo normos.
Tačiau rimčiausią poveikį patiria gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su 
sveikata ir sauga susijusias direktyvas įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų atstovų 
informavimo ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 72
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 e punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1e. 4 straipsnis papildomas šia dalimi:
2a. Imamasi tinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) jų 
atstovai atitinkamoje įmonėje arba 
įstaigoje galėtų stebėti šios direktyvos 
taikymą ar dalyvauti ją taikant, ypač 
turint mintyje 2 dalyje nurodytas 
priemones, kurias nustato darbdavys, 
nepažeidžiant darbdavio atsakomybės 
nustatyti šias priemones.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Prieš apvaisinimą 
vyrai ir moterys gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir 
anomalijas, kurios lemia nevaisingumą, chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo normos.
Tačiau rimčiausią poveikį patiria gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su 
sveikata ir sauga susijusias direktyvas įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų atstovų 
informavimo ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 73
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 f punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1f. 4 straipsnis papildomas šia dalimi:

2b. Konsultavimasis su darbuotojais ir 
(arba) jų atstovais ir jų dalyvavimas 
sprendžiant klausimus, patenkančius į 
šios direktyvos taikymo sritį, vyksta pagal 
Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnio 
nuostatas.“

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu skatinti prevencinį požiūrį, kuriuo vadovaujantis galima tinkamai įvertinti riziką 
visose darbo vietose, kuriose dirba vaisingo amžiaus vyrai ir moterys. Vyrai ir moterys prieš 
apvaisinimą gali susidurti su veiksniais, galinčiais sukelti genetines mutacijas ir anomalijas, 
kurios lemia nevaisingumą ir chromosomų apsigimimus ir nukrypimus nuo normos. Bet 
rimčiausią poveikį patiria gemalas. 4 ir 5 dalys pridedamos dėl to, kad į visas kitas su 
sveikata ir sauga susijusias direktyvas yra įtraukti atskiri straipsniai dėl darbuotojų ir jų 
atstovų informavimo ir konsultavimosi su jais.

Pakeitimas 74
Licia Ronzulli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a) Be to neturi būti reikalaujama, kad 
nėščios moterys atliktų tokius darbus kaip 
sunkių nešulių gabenimas ir kilnojimas 
arba tokius darbus, kurie yra pavojingi ar 
sekinantys arba kelia pavojų sveikatai.“

Or. it

Pagrindimas

Nėščios moterys turėtų būti atleistos ne tik nuo veiklos, kuri kelia joms didelį pavojų, bet ir 
nuo darbų, kuriems atlikti reikia nemažų fizinių pastangų ar kurie kelia pavojų sveikatai.

Pakeitimas 75
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 g punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1g. 7 straipsnio antraštinė dalis 
pakeičiama taip:
„Naktinis darbas“

Or. en

Pakeitimas 76
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1h. 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos nebūtų 
įpareigotos dirbti naktinį darbą: 

a) 10 savaičių iki gimdymo;
b) likusį nėštumo laiką, jei tai būtina 
motinos ar dar negimusio vaiko sveikatai 
apsaugoti;
c) visą maitinimo krūtimi laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 77
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 i punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1i. 7 straipsnio 2 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) galimybė nustatyti patogų dieninio 
darbo tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 78
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 j punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1j. 7 straipsnis papildomas tokiu punktu:

2a. Darbuotojos, pageidaujančios būti 
atleistos nuo naktinio darbo, pagal 
valstybių narių nustatytas taisykles 
informuoja savo darbdavį ir 1 dalies 
b punkte nurodytu atveju pateikia 
darbdaviui medicininę pažymą.

Or. en

Pakeitimas 79
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 k punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1k. 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

2b. Vienišiems tėvams ir sunkią negalią 
turinčių vaikų tėvams 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis gali būti pratęstas 
vadovaujantis valstybėse narėse nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 80
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1l. 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

2c. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
jaunesnių negu 12 mėnesių amžiaus 
kūdikių tėvai nebūtų įpareigoti dirbti 
naktimis.

Or. en

Pakeitimas 81
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
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Viršvalandžiai
1. Nėščios ir turinčios jaunesnį nei 
12 mėnesių kūdikį darbuotojos neprivalo 
dirbti viršvalandžių.
2. Kūdikį krūtimi maitinanti darbuotoja 
neprivalo dirbti viršvalandžių maitinimo 
krūtimi laikotarpiu, jeigu tai būtina gerai 
jos ar jos kūdikio sveikatai užtikrinti.“

Or. en

Pakeitimas 82
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Įtraukiama šis straipsnis:

7a straipsnis
Viršvalandžiai 
Valstybės narės turi imtis tinkamų 
priemonių užtikrinti, kad nėščios 
darbuotojos ir neseniai pagimdžiusios ar 
krūtimi maitinančios darbuotojos nebūtų 
įpareigotos dirbti viršvalandžių ar 
sekmadieniais arba švenčių dienomis, 
nėštumo metu ir šešis mėnesius po 
gimdymo.

Or. de

Pakeitimas 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 1 dalis
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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 14 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo.

Or. de

Pagrindimas

Nėra pakankamo pagrindo manyti, kad iki šiol taikytas motinystės atostogų laikotarpis buvo 
nepakankamas siekiant apsaugoti sveikatą, ar tvirtinti, jog siekiant optimaliai apsaugoti 
sveikatą reika 18 ar daugiau savaičių motinystės atostogų. Sveikatos apsaugos požiūriu, kuris 
sudaro esamos Direktyvos teisinį pagrindą, ilgesniam laikotarpiui pagrįsti medicininių 
argumentų nėra. Šeimos ir profesinio gyvenimo derinimas jau tinkamai reglamentuojamas 
Europos lygmeniu Tėvystės atostogų direktyvoje, grindžiamoje socialinių partnerių 
susitarimu. 

Pakeitimas 84
Marije Cornelissen

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 24 savaičių motinystės 
atostogas prieš gimdymą ir (arba) po jo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu motinystės atostogų trukmė 27-iose ES valstybėse narėse skiriasi nuo 8 iki 
45 savaičių. Dalis šių atostogų mokamos, kita dalis – nemokamos. Kai kuriose valstybėse 
norint toliau maitinti krūtimi, būtina kreiptis dėl papildomų atostogų, kurios neįtraukiamos į 
mokamų motinystės atostogų laikotarpį ir trunka ilgiau negu nustatytas motinystės atostogų 
laikotarpis. Pratęsus motinystės atostogas nuo dabartinių 14 iki 24 savaičių, neseniai 
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pagimdžiusios moterys, nusprendusios maitinti krūtimi, galėtų tai daryti nenutrūkstamu šešių 
mėnesių laikotarpiu ir joms nereikėtų imtis kitų priemonių, pvz., stengtis gauti medicininę 
pažymą.

Pakeitimas 85
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pakutinės keturios 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio savaitės pagal nacionaliniu 
lygmeniu taikomą atostogų dėl šeiminių 
priežasčių sistemą gali būti laikomos 
motinystės atostogomis, numatytomis 
pagal šią direktyvą, jei pagal minėtąją 
sistemą darbuotojams suteikiama 
visapusiška apsauga, kaip nurodoma šios 
direktyvos 2 straipsnyje, ir ši apsauga yra 
lygiaverčio lygmens, kaip nustatytoji 
pagal šią direktyvą. Šiuo atveju visų 
suteiktų atostogų trukmė turi būti ilgesnė 
kaip tėvystės atostogų laikotarpis, 
numatytas pagal Direktyvą 96/34/EB. 
Atlyginimas per paskutines 4 atostogų 
savaites yra ne mažesnis nei 11 straipsnio 
3 dalyje nurodyta pašalpa arba jis turi 
būti vidutinio atlyginimo per 
18 motinystės atostogų savaičių dydžio, 
kurį sudaro mažiausiai du trečdaliai 
paskutinio mėnesio atlyginimo arba 
vidutinio mėnesio atlyginimo kaip 
nustatyta pagal nacionalinius įstatymus 
atsižvelgiant į bet kokį nacionalinės teisės 
aktais nustatytą maksimalų dydį. 
Valstybės narės gali nustatyti laikotarpius, 
už kuriuos skaičiuojami vidutiniai 
mėnesio atlyginimai.

Or. en
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Pakeitimas 86
Martin Kastler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje numatyto laikotarpio 
paskutinėmis keturiomis savaitėmis 
valstybių narių suteikiamos atostogos dėl 
šeiminių priežasčių gali būti laikomos 
motinystės atostogomis kaip nustatyta 
šioje direktyvoje, jei nacionalinėse 
taisyklėse kaip numatyta 2 straipsnyje 
užtikrinamas darbuotojų apsaugos lygis, 
atitinkantis šioje direktyvoje nustatytą 
lygį. Šiuo atveju visų suteiktų atostogų 
trukmė turi būti ilgesnė nei laikotarpis, 
numatytas pagal Direktyvą 96/34/EB. 
Atlyginimas per paskutines 4 motinystės 
atostogų savaites turi būti ne mažesnis nei 
11 straipsnio 3 dalyje nurodyta pašalpa. 
Arba jis gali būti vidutinio atlyginimo per 
18 motinystės atostogų savaičių dydžio, 
kurį sudaro mažiausiai 67 proc. 
paskutinio mėnesio atlyginimo arba 
vidutinio mėnesio atlyginimo kaip 
nustatyta pagal nacionalinius įstatymus. 
Nacionaliniuose teisės aktuose gali būti 
nustatytos aukštesnės ribos. Valstybės 
narės gali nustatyti laikotarpius, už 
kuriuos skaičiuojami vidutiniai mėnesio 
atlyginimai.

Or. de

Pagrindimas

Jei valstybės narės, kuriose motinystės atostogų laikotarpis yra trumpesnis nei nurodomas 
Komisijos pasiūlyme, yra nustačiusios išmokų šeimai tvarką, pagal kurią motinos gali išeiti 
motinystės atostogų palankiomis finansinėmis sąlygomis, šių valstybių narių nereikėtų 
papildomai apsunkinti privalomu motinystės atostogų laikotarpio prailginimu, o reikėtų jas 
skatinti svarstyti galimybes taikyti kitas naujoviškas motinystės atostogų taisykles. Tokiu būdu 
valstybės turės daugiau veiklos laisvės ir laikysis subsidiarumo principo.
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Pakeitimas 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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 
motinystės atostogas prieš gimdymą ir 
bent šešių savaičių atostogas po gimdymo. 
Tokios atostogos taip pat turi būti 
suteikiamos gimus negyvam kūdikiui ir 
nenutraukiamos kūdikiui mirus atostogų 
metu, jei darbuotoja pateikia akušerio
išduotą gimimo liudijimą. Valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
2 straipsnyje nurodytos darbuotojos galėtų 
laisvai pasirinkti neprivalomos motinystės 
atostogų dalies laikotarpį prieš gimdymą 
arba po jo.

Or. el

Pagrindimas

Medicinoje paskutinės nėštumo savaitės yra laikomos lemiamos svarbos embriono vystymuisi, 
kai tuo pat metu nėščiai moteriai akivaizdžiai sunku dirbti šiuo laikotarpiu. Be to, gimus 
negyvam kūdikiui ar kūdikiui mirus, derėtų moteriai suteikti laiko fiziškai ir psichologiškai 
atsigauti.

Pakeitimas 88
Martin Kastler

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 2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
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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.

turi apimti šešių savaičių atostogas prieš 
gimdymą ir aštuonių savaičių atostogas
po gimdymo.

Or. de

Pagrindimas

Nustačius atostogų trukmę užtikrinama, kad, viena vertus, motina ir vaikas bus apsaugoti, kai 
to labiausiai reikia, ir, kita vertus, darbdaviams bus užtikrintas didesnis aiškumas nei taikant 
taisykles, pagal kurias atostogų laikotarpį moteris nustato savo nuožiūra.

Pakeitimas 89
Thomas Mann

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 dviejų savaičių privalomas 
motinystės atostogas, kurios pagal 
nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
priimtą tvarką gali būti paskirstytos 
laikotarpiu prieš gimdymą ir (arba) po jo.
Valstybės narės gali apriboti motinystės 
atostogų laikotarpį prieš gimdymą. 

Or. de

Pagrindimas

It is important to maintain the current rules under Directive 92/85/EEC under which two 
weeks of compulsory maternity leave must be taken before and/or after the birth and to leave 
the distribution of the remaining period to the Member States. This is in line with a concern of 
the vast majority of Member States, as national rules – for reasons which are comprehensible 
and can be explained in the context of the overall balance of national systems – differ widely 
and Community rules have not been proven to be  necessary .
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Pakeitimas 90
Konstantinos Poupakis

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 
motinystės atostogas po gimdymo bei 
keturių savaičių privalomas motinystės 
atostogas prieš gimdymą. Valstybės narės 
imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
2 straipsnyje nurodytos darbuotojos galėtų 
laisvai pasirinkti neprivalomos motinystės 
atostogų dalies laikotarpį prieš gimdymą 
arba po jo.

Or. el

Pagrindimas

Privalomų atostogų prieš gimdymą laikotarpis yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad jokia 
darbuotoja nebūtų verčiama dirbti iki paskutinės nėštumo stadijos, ir suteikti minimalią 
būsimos motinos ir negimusio kūdikio sveikatos apsaugą.

Pakeitimas 91
Ilda Figueiredo

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 

2. 1 dalyje apibrėžtos motinystės atostogos 
turi apimti bent šešiolikos savaičių 
privalomas motinystės atostogas po 
gimdymo, kurių metu mokamas visas 
atlyginimas. Valstybės narės imasi 
reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
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neprivalomos motinystės atostogų dalies 
laikotarpį prieš gimdymą arba po jo.

2 straipsnyje nurodytos darbuotojos galėtų 
laisvai pasirinkti neprivalomos motinystės 
atostogų dalies laikotarpį prieš gimdymą 
arba po jo. Privalomas šešiolikos savaičių 
laikotarpis suteikiamas visoms 
darbuotojoms, nesvarbu, kiek dienų jos 
prieš tai dirbo.

Or. pt

Pakeitimas 92
Licia Ronzulli

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 
motinystės atostogas po gimdymo. 
Valstybės narės gali prailginti privalomos
motinystės atostogų dalies laikotarpį iki 
dešimties savaičių po gimdymo ir keturių 
savaičių prieš jį.  

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų pasirūpinti darbuotojų apsauga laikotarpiu iš karto po gimdymo, kai maitinimas 
krūtimi ir kūdikio augimas iš moters pareikalauja nemažų fizinių ir psichinių jėgų. 

Pakeitimas 93
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 dalis
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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 
motinystės atostogas 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.
Privalomas šešių savaičių motinystės 
atostogų laikotarpis taikomas visoms 
darbuotojoms, nesvarbu, kiek dienų jos 
dirbo iki gimdymo.

Or. fr

Pagrindimas

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Pakeitimas 94
Evelyn Regner

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 

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

Or. de

Pagrindimas

Privalomos motinystės atostogos prieš gimdymą yra naudingos nėščios moters sveikatai, 
kadangi šiuo laikotarpiu joms tenka ypatingas fizinis krūvis, o stresas ir įtampa darbe 
savaitėmis prieš gimdymą gali padidinti priešlaikinio gimdymo pavojų ir gali sutrukdyti 
nėščioms darbuotojoms tinkamai pasiruošti akivaizdžiai išskirtiniam fiziniam ir 
psichologiniam krūviui pogimdyminiu laikotarpiu.

Pakeitimas 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2α. Jei dėl komplikacijų nėštumas 
nutraukiamas iki 28 savaitės, darbuotojai 
suteikiamos mažiausiai 6 savaičių 
atostogos.

Or. el

Pagrindimas

Moters organizmui reikia pakankamai laiko atsigauti po nesėkmingo nėštumo.

Pakeitimas 96
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbuotoja turi nurodyti pasirinktą 
motinystės atostogų laikotarpį prieš tris 
mėnesius iki jo pradžios.

Or. it

Pagrindimas

Privalomas motinystės atostogų datų nurodymas palengvins darbdaviui darbo planavimą ir 
padės išvengti organizacinių problemų. 

Pakeitimas 97
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Darbuotoja turi nurodyti pasirinktą 
motinystės atostogų laikotarpį ne vėliau 
kaip prieš tris mėnesius iki jų pradžios.

Or. nl

Pagrindimas

Pranešėjos 25 pakeitime teigiama, kad nėščios darbuotojos neturėtų būti verčiamos dirbti 
viršvalandžius likus 3 mėnesiams iki gimdymo. Jei darbuotoja maždaug tuo metu nurodo 
pasirinktą motinystės atostogų laikotarpį, tai palengvina darbdaviui suplanuoti pavadavimą.

Pakeitimas 98
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Gimus keletui kūdikių 8 straipsnio 
1 dalyje nurodyta motinystės atostogų 
trukmė pratęsiama keturiomis savaitėmis 
už kiekvieną vaiką.

Or. nl

Pagrindimas

Įprastų atostogų trukmė taip pat išreiškiama savaitėmis.

Pakeitimas 99
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Motinystės atostogų dalis prieš 
gimdymą pratęsiama bet kokiu laikotarpiu 
nuo numatytos iki tikrosios gimdymo 
datos nesumažinant likusios atostogų 
dalies. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Darbdavys turi turėti galimybę prognozuoti ir planuoti darbuotojos grįžimą į darba net ir 
vėlesnio, nei planuota, gimdymo atveju.

Pakeitimas 100
Nadja Hirsch

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo šią taisyklę reikėtų palikti valstybių narių kompetencijoje.
Nebūtina pateikti visų situacijų, kuriose reikėtų suteikti papildomas atostogas, sąrašą,reikėtų 
palikti teisę spręsti apie tai pačioms valstybėms narėms.

Pakeitimas 101
Thomas Mann

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 mediciniškai 
pagrįstais atvejais motinystės atostogų 
trukmė būtų pratęsiama. Šių atostogų 
trukmė turi atitikti specialius motinos ir 
vaiko (vaikų) poreikius. Gimus neįgaliam 
vaikui motinystės atostogos pratęsiamos 
bent aštuonioms savaitėms. 

Or. de
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Pagrindimas

Nebūtina pateikti visų situacijų, kuriose reikėtų suteikti papildomas atostogas, sąrašą,reikėtų 
palikti teisę spręsti apie tai valstybėms narėms. Neįgalaus vaiko gimdymas – tai vienintelė 
išimtis, kadangi šiuo atveju reikalingas aukščiausias apsaugos lygis.

Pakeitimas 102
Ilda Figueiredo

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 pirmalaikio 
gimdymo, vaikų hospitalizavimo po 
gimdymo, neįgalių vaikų arba dvynių ar 
daugiau vaikų gimdymo atvejais, arba tais 
atvejais, kai motina neįgali, būtų 
suteikiamos papildomos pilnai apmokamos 
atostogos. Papildomų atostogų trukmė turi 
būti proporcinga ir atitikti specialius 
motinos ir vaiko (vaikų) poreikius. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
būtų suteikiamos 12 savaičių pilnai 
apmokamos atostogos negyvo kūdikio 
gimimo atveju.

Or. pt

Pakeitimas 103
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 

Išbraukta.
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atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligos arba komplikacijų, 
pasireiškusių prieš keturias savaites arba
daugiau iki gimdymo, motinystės atostogų 
laikotarpis nėra sutrumpinamas.

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo atitinkamų priemonių rengimą reikėtų palikti socialiniams 
partneriams valstybėse narėse.

Pakeitimas 104
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 
atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligos arba komplikacijų, 
pasireiškusių prieš keturias savaites arba 
daugiau iki gimdymo, motinystės atostogų 
laikotarpis nėra sutrumpinamas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikia atmesti motinystės atostogų pratęsimą iki 4 savaičių dėl ligos, kadangi tokiu atveju 
neproporcingai prailginamas visas atostogų laikotarpis kartu su numatytu lankstumu 
sprendžiant kada imti motinystės atostogas. Šių laikotarpių neįtraukimas užtikrintų, kad 
darbdaviai prireikus gali numatyti ir planuoti darbuotojos grįžimą į darbą.
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Pakeitimas 105
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad dėl bet 
kokios trukmės laikino nedarbingumo 
atostogų, suteikiamų dėl su nėštumu 
susijusių ligos arba komplikacijų, 
pasireiškusių prieš keturias savaites arba 
daugiau iki gimdymo, motinystės atostogų 
laikotarpis nėra sutrumpinamas.

5. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokios 
trukmės laikino nedarbingumo atostogos, 
suteikiamos dėl su nėštumu susijusių ligos 
arba komplikacijų, pasireiškusių prieš 
šešias savaites iki gimdymo, 
įskaičiuojamos į motinystės atostogų 
laikotarpį.

Or. de

Pakeitimas 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 92/85/EEB
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva netaikoma savarankiškai 
dirbančioms darbuotojoms. 

Or. de

Pakeitimas 107
Marije Cornelissen

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

1a. Įterpiamas šis straipsnis:
„8a Straipsnis

Tėvystės arba bendros motinystės 
atostogos

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad darbuotojai (-
os), kurių sutuoktinė arba gyvenimo 
partnerė neseniai pagimdė, turėtų teisę į 
nepertraukiamas privalomas ne mažiau 
kaip dviejų savaičių tėvystės arba bendros 
motinystės atostogas, kurios būtų visiškai 
mokamos ir neperleidžiamos ir kurios 
būtų suteikiamos po darbuotojo (-os) 
sutuoktinės ar partnerės gimdymo;
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad darbuotojams (-
oms), kurių sutuoktinė arba gyvenimo 
partnerė neseniai pagimdė, būtų 
suteikiamos specialiosios atostogos, 
įskaitant nepanaudotų motinystės 
atostogų dalį motinos mirties arba fizinės 
negalios atveju.“

Or. en

Pakeitimas 108
Ilda Figueiredo

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 straipsnis:
8a straipsnis

Tėvystės atostogos
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbuotojai vyrai, kurie 
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neseniai tapo tėvais, turėtų teisę į 
nepertraukiamas tėvystės atostogas, 
kurios būtų pilnai apmokamos ir 
neperleidžiamos, suteikiamos mažiausiai 
keturioms savaitėms, iš kurių dvi savaitės 
būtų privalomos atostogos, suteikiamos po 
to, kai darbuotojo sutuoktinė ar partnerė 
pagimdė.
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad tėvams būtų 
suteikiamos specialiosios atostogos, 
atitinkančios nepanaudotų motinystės 
atostogų dalį motinos mirties arba fizinės 
negalios atveju. 

Or. pt

Pakeitimas 109
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Draudimas atleisti iš darbo

Kad būtų užtikrintos 2 straipsnyje 
nurodytų darbuotojų sveikatos apsaugos 
ir saugos teisės, kaip numatyta šiame 
straipsnyje:
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;
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2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte 
nurodytą laikotarpį, darbdavys turi raštu 
išdėstyti pagrįstas jos atleidimo priežastis. 
Jei darbuotoja atleidžiama iš darbo per 
šešis mėnesius po 8 straipsnio 1 dalyje 
nustatytų motinystės atostogų, jos 
prašymu darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis;

3. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
apsaugoti 2 straipsnyje nurodytas 
darbuotojas nuo atleidimo iš darbo, kuris 
pagal 1 ir 2 punktus yra neteisėtas, 
padarinių; 

4. mažiau palankios sąlygos moteriai dėl 
nėštumo arba motinystės atostogų, kaip 
apibrėžta 8 straipsnyje, yra 
diskriminacija, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2002/73/EB, išdėstytoje nauja 
redakcija Direktyvoje 2006/54/EB.“

Or. de

Pagrindimas

Nuostatų, kuriomis draudžiama atleisti iš darbo, išplėtimas reikštų sunkią naštą darbdaviams, 
o tai nebūtina norint apsaugoti susijusių darbuotojų sveikatą. Laikantis subsidiarumo 
principo ir atsižvelgiant į ekonomines pasekmes, valstybės narės turėtų spręsti dėl šių 
nuostatų išplėtimo. 

Pakeitimas 110
Ilda Figueiredo

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 

1. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad darbdaviai negalėtų savo 
sumetimais nutraukti motinystės ar 
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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;

tėvystės atostogų arba vaiko priežiūros
atostogų, ir uždrausti 2 straipsnyje 
nurodytų darbuotojų atleidimą iš darbo ir 
pasirengimą atleisti laikotarpiu tarp jų 
nėštumo pradžios ir metų po gimdymo.

Or. pt

Pakeitimas 111
Licia Ronzulli

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

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 8 straipsnio 
1 dalyje nurodytų motinystės atostogų 
pabaigos, taip pat iki vaiko pirmojo 
gimtadienio, 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;

Or. it

Pagrindimas

Reikia apsaugoti darbuotojas nuo atleidimo per visą motinystės atostogų laikotarpį, taip pat 
reikėtų šią apsaugą pratęsti iki vaiko pirmojo gimtadienio.
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Pakeitimas 112
Martin Kastler

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

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 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;

Or. de

Pagrindimas

Būtų labai sunku įrodyti, kad buvo ruošiamasi atleidimui, jei to neįvyko, taip vietoj teisinio 
aiškumo kūriama teisinė painiava.

Pakeitimas 113
Ria Oomen-Ruijten

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

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 

1. valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų 
atleidimą iš darbo ir pasirengimą atleisti 
nuo jų nėštumo pradžios iki laiko, kai po 
gimdymo praeina ne mažiau kaip 
16 savaičių, išskyrus su jų padėtimi 
nesusijusius išskirtinius atvejus, leidžiamus 
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pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, jei taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą;

pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) 
praktiką, ir, jei taikoma, jei kompetentinga 
institucija yra davusi savo sutikimą.

Or. nl

Pagrindimas

Pranešėja turi mintyjje keturių mėnesių laikotarpį. Įprastų atostogų trukmė taip pat 
išreiškiama savaitėmis.

Pakeitimas 114
Licia Ronzulli

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

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 iki 
vaiko pirmojo gimtadienio, 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;

Or. it

Pagrindimas

Būtų pageidautina pratęsti draudimą atleisti iš darbo iki vaiko pirmojo gimtadienio, kadangi 
motinoms reikia sustiprintos apsaugos po motinystės atostogų pabaigos.
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Pakeitimas 115
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, skirtų užtikrinti nėščių arba 
maitinančių krūtimi darbuotojų saugą ir 
sveikatą, ypač susijusių su ergonominėmis 
sąlygomis, darbo laiku (įskaitant naktinį 
darbą ir darbo vietos keitimą) ir darbo 
intensyvumu, ir padidinti apsaugą nuo 
tam tikrų infekcijų, pavojingų medžiagų ir 
jonizuojančiosios spinduliuotės. Tai 
apima darbdavio pareigą pritaikyti 
darbovietę prie neščiosios arba 
maitinančios krūtimi darbuotojos 
sveikatos ir saugumo poreikių. 

Or. en

Pagrindimas

Apsaugoti nėščių darbuotojų sveikatą ir saugą turi būti pagrindinis šios direktyvos tikslas.

Pakeitimas 116
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte nurodytą 
laikotarpį, darbdavys turi raštu išdėstyti 
pagrįstas jos atleidimo priežastis. Jei
darbuotoja atleidžiama iš darbo per šešis 

2. jei 2 straipsnyje nurodyta darbuotoja 
atleidžiama iš darbo per 1 punkte nurodytą 
laikotarpį arba per šešis mėnesius po 
8 straipsnio 1 dalyje nustatytų motinystės 
atostogų, darbdavys turi raštu išdėstyti 
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mėnesius po 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
motinystės atostogų, jos prašymu
darbdavys turi raštu išdėstyti pagrįstas jos 
atleidimo priežastis;

pagrįstas jos atleidimo priežastis. Tai 
nepažeidžia nacionalinės teisės nuostatų, 
susijusių su atleidimu iš darbo. 

Or. de

Pakeitimas 117
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių uždrausti nėščių moterų 
diskriminaciją darbo rinkoje, 
sudarydamos vienodas įdarbinimo 
sąlygas, jei šios moterys atitinka visus 
reikalavimus, keliamus konkrečioms 
pareigoms.

Or. en

Pakeitimas 118
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 92/85/EEB
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytais 
atvejais 2 straipsnyje nurodytoms 
darbuotojoms turi būti garantuotos, 
remiantis nacionalinės teisės aktais ir 
praktika, su darbo sutartimi susijusios 
darbo teisės, įskaitant atlyginimo 
išlaikymą ir (arba) teisę į tokio paties 
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dydžio pašalpą;

Or. en

Pagrindimas

Moterims turėtų būti kompensuojama pilno atlyginimo dydžiu, kad jos nenukentėtų finansiškai 
vien dėl to, kad yra motinos.

Pakeitimas 119
Martin Kastler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 2 straipsnyje nurodytos darbuotojos, 
kurias darbdavys atleido iš darbo, 
laikydamas jas netinkamomis darbui be 
darbuotojos pateiktos informacijos apie 
sveikatos būklę, iki 8 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų motinystės atostogų pradžios 
gauna viso atlyginimo dydžio pašalpą.“

1a. 2 straipsnyje nurodytos darbuotojos, 
kurias darbdavys pašalino iš darbo, 
laikydamas jas netinkamomis darbui be 
darbuotojos pateiktos informacijos apie 
sveikatos būklę, turi savo iniciatyva 
pasikonsultuoti su gydytoju. Jei gydytojas 
patvirtina, kad jų sveikatos būklė leidžia 
joms dirbti, darbdavys privalo jas įdarbinti 
kaip įprasta, arba iki 8 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų motinystės atostogų pradžios jos
gauna viso atlyginimo dydžio pašalpą.“

Or. de

Pagrindimas

Kai moteris konsultuojasi su savo pasirinktu gydytoju, užtikrinamas aiškumas, ar ji iš tikrųjų 
sveika ar serga. Tik išsiaiškinus padėtį reikėtų imtis tolesnių priemonių.

Pakeitimas 120
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 1 aa punktas (naujas)



PE430.643v01-00 48/60 AM\795886LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Įterpiama 11 straipsnio 1aa dalis:
1aa. Valstybės narės gali priimti 
prevencinių ir kontrolės priemonių, skirtų 
nėščių ir neseniai pagimdžiusių moterų 
apsaugai ir saugai darbo vietoje užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Stresas darbo vietoje gali turėti neigiamą psichologinį poveikį nėščioms ir neseniai 
pagimdžiusioms moterims ir tai savo ruožtu gali neigiamai paveikti vaisių ar kūdikį. 
Stebėsenos priemonės reikalingos lakstumo ir saugumo garantijų požiūriu.

Pakeitimas 121
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos 
būtų turėjusios teisę, kol nedirbo;

(c) 2 straipsnyje nurodytų darbuotojų teisė 
grįžti į savo darbą arba į lygiavertes 
pareigas joms ne mažiau palankiomis 
sąlygomis, ir pasinaudoti visomis 
geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jos 
būtų turėjusios teisę, kol nedirbo; 
išimtiniais gamybos proceso 
restruktūrizavimo ar radikalios 
reorganizacijos atvejais darbuotojų 
interesams atstovaujančiam organui turi 
visuomet būti suteikiama galimybė drauge 
su darbdaviu patarti atitinkamai 
darbuotojai dėl šių pokyčių padarinių. 

Or. de
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Pakeitimas 122
Rovana Plumb

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

Pagrindimas

Per motinystės atostogas mokant mėnesio atlyginimo dydžio pašalpą užtikrinama, kad 
moteris, nuspręsianti turėti vaikų, nepatirs finansinių nuostolių. Daugelis valstybių narių jau 
moka vidutiniškai 80–100 proc. atlyginimo dydžio išmokas per motinystės atostogas. Be to, 
nėščiosios darbuotojos neturėtų finansiškai nukentėti dėl to, kad nusprendė turėti vaikų.

Pakeitimas 123
Thomas Mann

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, 

3. 2 dalies b punkte nurodyta pašalpa 
negali būti mažesnė už pašalpą, kurią 
2 straipsnyje minimos darbuotojos gautų 
nutraukusios savo darbo veiklą dėl 
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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.

sveikatos būklės, arba negali būti mažesnė 
nei du trečdaliai darbuotojos paskutinio 
mėnesio atlyginimo pagal nacionalinę 
teisę; valstybės narės teisėkūros institucija 
gali nustatyti maksimalius dydžius ir 
referencinius laikotarpius.    

Or. de

Pagrindimas

Taisykles, pagal kurias galima pasirinkti ligos pašalpą arba du trečdalius paskutinio 
atlyginimo, galima pagrįsti tuo, kad taip atsižvelgiama į tas valstybes nares, kurios jau dabar 
skiria nemažas finansines išmokas, jei atsižvelgtume į visas panašias su sveikata ir šeima 
susijusias pašalpas. Valstybės narės, kurios moka mažiau išmokų, bet jose ilgiau trunka 
motinystės atostogos, irgi neturėtų daryti kokių nors pakeitimų. Be to, būtų pirmą kartą ES 
nustatytas minimalus motinystės išmokų lygis, kuris nepriklauso nuo ligos pašalpų.

Pakeitimas 124
Ilda Figueiredo

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 tokio paties dydžio, 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 nei 100 % 
darbuotojos paskutinio mėnesio 
atlyginimo arba vidutinio mėnesio 
atlyginimo. Valstybės narės gali nustatyti 
laikotarpį, pagal kurį skaičiuojamas 
vidutinis mėnesio atlyginimas.

Or. pt
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Pakeitimas 125
Rovana Plumb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Įterpiamas 3a punktas:
3a) Reikia užtikrinti motinystės atostogose 
esančioms darbuotojoms teisę savaime 
gauti padidintą atlyginimą, jei taikytina, 
kad nereikėtų laikinai nutraukti 
motinystės atostogų siekiant gauti šį 
padidintą atlyginimą.

Or. en

Pagrindimas

Jei didinamas atlyginimas asmenims, atliekantiems pareigas, kurias atliko motinystės 
atostogose esanti darbuotoja, šis atlyginimo padidinimas turėtų galioti šioms darbuotojoms 
savaime, kad jos neturėtų nutraukti motinystės atostogų vien tam, kad jų atlyginimas būtų 
padidintas, o po to vėl išeiti atostogų. Dėl to taip pat sumažėtų ir būtų supaprastinta 
administracinė darbdavio našta.

Pakeitimas 126
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto d papunktis
Direktyva 92/85/EEB
11 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos per motinystės 
atostogas arba grįždamos po 8 straipsnyje 
numatytų motinystės atostogų, galėtų
prašyti pakeisti darbo laiką ir pobūdį, o 
darbdaviai privalėtų svarstyti tokius 

5. Valstybės narės imasi reikalingų 
priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje 
nurodytos darbuotojos ir darbuotojos, 
kurios yra motinos, auginsiančios 
pakaitinės motinos pagimdytą vaiką, 
grįždamos po 8 straipsnyje numatytų 
motinystės atostogų turi teisę kasdien 
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prašymus, atsižvelgdami į darbdavių ir 
darbuotojų poreikius.

30 mėnesių laikotarpiu atvykti į darbą 
viena valanda vėliau arba baigti darbą 
viena valanda anksčiau. Kita alternatyva 
būtų, sutinkant darbdaviui, jų darbo laiką 
per pirmųjų dvylika mėnesių sutrumpinti 
dviem valandomis, o per kitus šešis 
mėnesius – viena valanda. Tokie 
susitarimai jokiu būdu negali turėti įtakos 
jų atlyginimui. 

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu paremti pastangas, kuriomis siekiama suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą.
Būtina skatinti gimstamumą Europoje, kuri nuolat sensta. Taip pat reikia pakelti moterų 
užimtumo lygį siekiant išspręsti rimtas problemas, susijusias su ekonomikos tvarumu, ir 
svarbius socialinius klausimus.

Pakeitimas 127
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -4 punktas (naujas)
Direktyva 92/85/EEB
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-4) 12 straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a) Valstybės narės gali atitinkamu 
lygmeniu pavesti socialiniams 
partneriams pagal įvairių valstybių 
nacionalinės teisės aktus ir praktiką tęsti 
arba sudaryti kolektyvines sutartis, 
kuriose nustatomos nuostatos, kaip 
pagerinti nėščių, neseniai pagimdžiusių ir 
maitinančių darbuotojų saugą ir sveikatą 
darbe.
Šiose kolektyvinėse sutartyse, esamose* 
sutartyse ir visose tokiose pratęstose 
sutartyse galima, su sąlyga, kad jose 
numatoma bendra nėščių, neseniai 
pagimdžiusių ir maitinančių darbuotojų 
sauga ir sveikata darbe (pagal valstybių 
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narių numatytas sąlygas ir apribojimus), 
nustatyti kitokias nei šiose direktyvoje 
numatytas nuostatas ir tvarką, jeigu jos 
atitinka šios direktyvos tikslus ir 
principus.“
OL. Įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo 
datą.

Or. da

Pagrindimas

Kelios šalys jau turi palankesnes taisykles dėl motinystės atostogų nei šioje direktyvoje 
įtvirtintos nuostatos. Kai kuriose valstybėse narėse daugumą taisyklių, reglamentuojančių 
motinystės atostogas, nustato socialiniais partneriai. Jei kolektynės sutartys atitinka 
direktyvos dėl nėščių moterų principus ir tikslus, turėtų būti galima pratęsti arba sudaryti 
tokias sutartis. Tai neprieštarauja lankstumo ir saugumo garantijų principams ir tai bus 
naudinga darbuotojoms, kurioms taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 128
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įtraukiamas toks 12a paragrafas: Išbraukta.

12a straipsnis

Prievolė įrodyti

1. Valstybės narės taiko tokias 
nacionalinių teismų sistemų priemones, 
kurios yra būtinos užtikrinti, kad tais 
atvejais, kai asmenys, kurie mano, jog 
pagal šią direktyvą numatytos jų teisės 
buvo pažeistos, teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai nurodo 
faktines aplinkybes, leidžiančias daryti 
prielaidą dėl tokio pažeidimo, atsakovas 
turi įrodyti, kad direktyva nebuvo pažeista. 
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Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms 
narėms nustatyti ieškovams palankesnes 
įrodymo taisykles.
1 dalis netaikoma baudžiamajam 
procesui.
Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas arba kompetentinga 
institucija. 

1–4 dalys taip pat taikomos pagal 
12 straipsnį pradėtiems teisminiams 
procesams.

Or. cs

Pagrindimas

Siūloma nuostata prieštarauja nekaltumo prezumcijos principui ir pažeistų darbuotojų ir 
darbdavių lygybę. Asmuo, kuris ką nors teigtų, turėtų pateikti savo teiginio įrodymus.
Neįmanoma paprašyti kitos šalies, kuri tvirtina, kad nieko neįvyko, pateikti įrodymus, kad 
nieko neįvyko.

Pakeitimas 129
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įterpiamas 12a straipsnis: Išbraukta.

12a straipsnis
Prievolė įrodyti

1. Valstybės narės taiko tokias 
nacionalinių teismų sistemų priemones, 
kurios yra būtinos užtikrinti, kad tais 
atvejais, kai asmenys, kurie mano, jog 
pagal šią direktyvą numatytos jų teisės 
buvo pažeistos, teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai nurodo 
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faktines aplinkybes, leidžiančias daryti 
prielaidą dėl tokio pažeidimo, atsakovas 
turi įrodyti, kad direktyva nebuvo pažeista.
2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo 
valstybėms narėms nustatyti ieškovams 
palankesnes įrodymo taisykles.
3. 1 dalis netaikoma baudžiamajam 
procesui.
4. Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas arba kompetentinga 
institucija. 
5. 1–4 dalys taip pat taikomos pagal 
12 straipsnį pradėtiems teisminiams 
procesams. 

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti įtvirtintas įrodinėjimo pareigos perkėlimo principas, nes pagal šią 
direktyvą darbdaviui tenka nereikalinga biurokratinė našta (pvz., pareiga pateikti išsamius 
dokumentus) ir sukuriama nauja kliūtis moterų užimtumui.

Pakeitimas 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Įtraukiamas toks 12a paragrafas: Išbraukta.

12 a straipsnis
Prievolė įrodyti

1. Valstybės narės taiko tokias 
nacionalinių teismų sistemų priemones, 
kurios yra būtinos užtikrinti, kad tais 
atvejais, kai asmenys, kurie mano, jog 
pagal šią direktyvą numatytos jų teisės 
buvo pažeistos, teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai nurodo 
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faktines aplinkybes, leidžiančias daryti 
prielaidą dėl tokio pažeidimo, atsakovas 
turi įrodyti, kad direktyva nebuvo pažeista. 
2. Šio straipsnio 1 dalis netrukdo 
valstybėms narėms nustatyti ieškovams 
palankesnes įrodymo taisykles.
3. 1 dalis netaikoma baudžiamajam 
procesui.
4. Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas arba kompetentinga 
institucija.
5. 1–4 dalys taip pat taikomos pagal 
12 straipsnį pradėtiems teisminiams 
procesams.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti įtvirtintas įrodinėjimo pareigos perkėlimo principas, nes pagal šią 
direktyvą darbdaviui tenka nereikalinga biurokratinė našta (pvz., pareiga pateikti išsamius 
dokumentus) ir sukuriama nauja kliūtis moterų užimtumui.

Pakeitimas 131
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės taiko tokias nacionalinių 
teismų sistemų priemones, kurios yra 
būtinos užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
asmenys, kurie mano, jog pagal šią 
direktyvą numatytos jų teisės buvo 
pažeistos, teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai nurodo faktines 
aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl 
tokio pažeidimo, atsakovas turi įrodyti, kad 
direktyva nebuvo pažeista.

1. Valstybės narės taiko tokias nacionalinių 
teismų sistemų priemones, kurios yra 
būtinos užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
asmenys, kurie mano, jog pagal šią 
direktyvą numatytos jų teisės buvo 
pažeistos, teismui arba kitai 
kompetentingai institucijai nurodo faktines 
aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl 
tokio pažeidimo, atsakovas arba darbdavys
turi įrodyti, kad direktyva nebuvo pažeista.
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Or. nl

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti ir darbdavį, nes jis yra vienas iš susijusių asmenų, nesvarbu, ar jis –
atsakovas, ar ne. 

Pakeitimas 132
Konstantinos Poupakis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas arba kompetentinga 
institucija.

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Šios direktyvos procesinės nuostatos turi būti suderintos su atitinkamomis nuostatomis dėl 
vienodo požiūrio ir jomis turėtų būti siekiama suteikti dirbančioms motinoms veiksmingesnę 
jų teisių apsaugą. Pagal savo pobūdį apibusiuose darbo santykiuose įrodinėjimo pareiga 
turėtų bet kokiu atveju tekti darbdaviui, kuris turėtų nustatyti, ar teisingi skundą pateikusios 
darbuotojos pareiškimai. Priešingu atveju, būtų iš esmės pakenkta nėščių darbuotojų, 
norinčių pasinaudoti teisėmis ir apsauga, kurios joms suteikiamos pagal šios direktyvos 
nuostatas, padėčiai.

Pakeitimas 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas arba kompetentinga 
institucija.

4. Valstybėms narėms nebūtina šio 
straipsnio 1 dalies taikyti procesiniams 
veiksmams, kai bylos faktines aplinkybes 
tiria teismas.

Or. el

Pagrindimas

Taip būtų užtikrinama veiksmingesnė atitinkamų moterų apsauga.

Pakeitimas 134
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1–4 dalys taip pat taikomos pagal 
12 straipsnį pradėtiems teisminiams 
procesams.

5. 1–3 dalys taip pat taikomos pagal 
12 straipsnį pradėtiems teisminiams 
procesams.

Or. el

Pagrindimas

Šios direktyvos procesinės nuostatos turi būti suderintos su atitinkamomis nuostatomis dėl 
vienodo požiūrio ir jomis turėtų būti siekiama suteikti dirbančioms motinoms veiksmingesnę 
jų teisių apsaugą. Pagal savo pobūdį apibusiuose darbo santykiuose įrodinėjimo pareiga 
turėtų bet kokiu atveju tekti darbdaviui, kuris turėtų nustatyti, ar teisingi skundą pateikusios 
darbuotojos pareiškimai. Priešingu atveju, būtų iš esmės pakenkta nėščių darbuotojų, 
norinčių pasinaudoti teisėmis ir apsauga, kurios joms suteikiamos pagal šios direktyvos 
nuostatas, padėčiai.
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Pakeitimas 135
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo nacionalinėse teisės 
sistemose nustato tokias priemones, kurios 
yra būtinos asmenims apsaugoti nuo 
priešiško elgesio arba neigiamų pasekmių, 
atsirandančių sureagavus į skundą arba į 
procesinius veiksmus, pradėtus siekiant 
užtikrinti šia direktyva numatytas teises.

Valstybės narės savo nacionalinėse teisės 
sistemose nustato tokias priemones, kurios 
yra būtinos asmenims, įskaitant ir 
liudytojus, apsaugoti nuo priešiško elgesio 
arba neigiamų pasekmių, atsirandančių 
sureagavus į skundą arba į procesinius 
veiksmus, pradėtus siekiant užtikrinti šia 
direktyva numatytas teises.

Or. el

Pagrindimas

Numačius nuo atsakomųjų veiksmų apsaugoti ir liudytojus, atsiranda galimybė užtikrinti, kad 
skundą nagrinėjant teisme jie galėtų laisvai duoti patikimus parodymus nebijodami jokios 
dikriminacijos jų atžvilgiu.

Pakeitimas 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 c straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui 
užtikrinti. Nuobauda gali būti 
kompensacija, kurios negalima apriboti iš 
anksto nustačius didžiausią ribą. 
Nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato nuobaudų, 
taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų 
pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir 
imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui 
užtikrinti. Nuobauda gali būti 
kompensacija. Nuobaudos turi būti 
veiksmingos ir proporcingos.
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Or. de

Pagrindimas

Dėl ES draudimo apriboti kompensacijas neproporcingai apribojama valstybių narių laisvė 
priimti savo taisykles ir jos verčiamos priimti išsamias nuostatas, kurios neatitinka jų pačių 
procesinės teisės normų.

Pakeitimas 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 92/85/EEB
12 d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12d straipsnis
Lygybės institucija 

Išbraukta.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2002/73/EB, išdėstytos nauja 
redakcija Direktyvoje 2006/54/EB, 
20 straipsnį įstaiga arba įstaigos, 
atsakingos už vienodo požiūrio į visus 
asmenis, nediskriminuojant lyties 
atžvilgiu, skatinimą, analizę, stebėjimą ir 
didinimą, taip pat būtų atsakingos už šioje 
direktyvoje numatytus klausimus, kurie 
labiausiai susiję su vienodu požiūriu, o ne 
su darbuotojo sveikata ir sauga.

Or. de

Pagrindimas

Turint omeny priemones, kuriomis siekiama suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą, reikėtų 
atsižvelgti į tikslą sumažinti biurokratizmą. Atrodo, kad suteikimas nacionalinėms lygybės 
institucijoms papildomų funkcijų, susijusių su moterų apsauga, neatitinka šio tikslo.


