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Grozījums Nr. 48
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Direktīvas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti, kā arī lai palīdzētu strādājošajiem 
apvienot viņu darba tiesības un 
pienākumus ar ģimenes tiesībām un 
pienākumiem

Or. en

Pamatojums

Apvienotais juridiskais pamats, kurā ietverts EK līguma 141. panta 3. punkts, dod iespēju 
paplašināt šīs direktīvas darbības jomu. Šī globālā pieeja dod iespēju vērsties pie 
uzņēmumiem ar spēcīgāku vēstījumu, jo cilvēces atjaunošanās attiecas gan uz vīriešiem, gan 
uz sievietēm.

Grozījums Nr. 49
Pascale Gruny

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Padomes 1996. gada 3. jūnija 
Direktīvā 96/34/EK par UNICE, CEEP 
un EAK noslēgto pamatnolīgumu 
attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu 1 ir noteiktas obligātās 
prasības, lai atvieglotu strādājošu vecāku 
profesionālo un vecāku pienākumu 
saskaņošanu. Sociālie partneri 2009. gada 
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18. janvārī panāca vienošanos šajā jomā, 
un patlaban tiek izskatīts direktīvas 
priekšlikums.
1 OV L 145, 19.6.1996., 4. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Padomes Direktīva 96/34/EK ir pamatnolīgums starp BusinessEurope (bij. UNICE), CEEP
(Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses uzņēmumu Eiropas 
Centrs) un ETUC (Eiropas Arodbiedrību konfederācija) par bērna kopšanas atvaļinājumu un 
ir nozīmīgs papildinājums Direktīvas 92/85/EEK grozījumu priekšlikumam, jo ar to nosaka 
obligātās prasības, lai atvieglotu strādājošu vecāku profesionālo un vecāku pienākumu 
apvienošanu. Tomēr ir jāuzsver, ka sociālie partneri panāca vienošanos 2009. gada 
18. jūnijā, un patlaban tiek izskatīts direktīvas priekšlikums, ar ko atjauninās iepriekšminēto 
pamatnolīgumu.

Grozījums Nr. 50
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Noteikumi par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu šajā direktīvā ir 
izstrādāti, ņemot vērā to, ka papildu 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
periodi, kas nav nepieciešami veselības 
apsvērumu dēļ, būtiski pasliktinātu 
sieviešu situāciju darba tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Noteikumi par grūtniecības un 
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dzemdību atvaļinājumu šajā direktīvā ir 
izstrādāti, ņemot vērā to, ka direktīvā par 
bērna kopšanas atvaļinājumu, kuras 
pamatā ir sociālo partneru vienošanās, 
jau ir paredzēts pietiekams Eiropas 
mēroga regulējums ģimenes un darba 
apstākļu saskaņošanas jomā. Daudzās 
dalībvalstīs ir spēkā labvēlīgāki 
noteikumi, kas ļauj saskaņot ģimenes 
dzīvi ar darbu, izmantojot grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, bērna kopšanas 
atvaļinājumu, ģimenes pabalstus vai citu 
kārtību. 

Or. de

Grozījums Nr. 52
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Noteikumi par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu šajā direktīvā ir 
izstrādāti, ņemot vērā to, ka efektīvs 
pamudinājums sievietēm atgriezties darbā 
būs nevis garāks grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums, bet gan bērnu 
aprūpes iespēju uzlabošana, piemēram, 
bērniem līdz trīs gadu vecumam. 

Or. de

Grozījums Nr. 53
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šajā direktīvā noteiktajam 



PE.v. 6/63 AM\795886LV.doc

LV

grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam 
nevajadzētu būt pretrunā ar dalībvalstīs 
paredzētajiem noteikumiem par bērna 
kopšanas atvaļinājumu, un tas nekādā 
gadījumā nav mēģinājums apiet šādus 
atvaļinājuma veidus. Noteikumi par 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
un dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi par 
bērna kopšanas atvaļinājumu neizslēdz 
viens otru un ir savstarpēji savienojami. 
Abi šie atvaļinājuma veidi viens otru 
papildina, un tieši to abu izmantošana var 
nodrošināt labāku darba un ģimenes 
dzīves saskaņotību. 

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums lielā mērā atstāj atklātu jautājumu par grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma savienojamību. Paredzamajiem pasākumiem ir 
jābūt tādiem, lai tie nav pretrunā ar dalībvalstīs spēkā esošo kārtību attiecībā uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu un bērna kopšanas atvaļinājumu (piemēram, viena ņemšanu vērā, 
paredzot otru). 

Grozījums Nr. 54
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 
viņām tiesības uz vismaz 18 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti jāpiešķir 
vismaz sešas nedēļas ilgs grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums pēc dzemdībām.

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 
viņām tiesības uz vismaz 18 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti jāpiešķir 
vismaz sešas nedēļas ilgs grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums pēc dzemdībām un 
vismaz četras nedēļas pirms dzemdībām.

Or. el
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Pamatojums

Ir ļoti svarīgi paredzēt atvaļinājuma minimumu pirms dzemdībām, jo pastāv risks, ka
strādājošai grūtniecei var likt strādāt līdz pat dzemdību laikam, tādējādi apdraudot viņas un 
bērna veselību.

Grozījums Nr. 55
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Strādājošas grūtnieces, sievietes, 
kuras strādā pēcdzemdību periodā vai 
kuras baro bērnu ar krūti, ir jāaizsargā 
no veselības apdraudējuma, ko izraisa ilgs 
un nenormēts darba laiks. Jo īpaši viņām 
nevajadzētu noteikt par pienākumu 
strādāt virsstundas, strādāt naktīs vai 
svētdienās un svētku dienās.

Or. de

Pamatojums

Long and unusual working hours present demonstrable risk factors for the health and safety 
of workers (see, for example the EUROFOUND study, Extended and unusual working hours 
in European companies, Dublin, 2007; see also RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working 
Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). Pregnant workers and workers who have 
recently given birth or are breastfeeding should not be obliged to expose themselves to these 
risks. As child care facilities are closed on Sundays and holidays it is particularly important 
for mothers not to have to work on those days, so that their work can be compatible with 
family life.



PE.v. 8/63 AM\795886LV.doc

LV

Grozījums Nr. 56
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Bērnu ar invaliditāti aprūpe rada 
īpašas problēmas strādājošām mātēm, un 
ir nepieciešams, lai sabiedrība to atzītu.
Tā kā bērnu ar invaliditāti mātes ir mazāk 
aizsargātas, ir nepieciešams viņām 
piešķirt papildu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu; šajā direktīvā būtu 
jānosaka obligātais šāda atvaļinājuma 
ilgums.

Or. de

Pamatojums

Caring for disabled children presents an additional, physical, mental and psychological 
challenge for working mothers. Society should recognise their efforts to meet this challenge. 
Pregnant women who are expecting a disabled child have to make many preparations during 
pregnancy to ensure the well-being of their child. In these cases it seems essential to lay down 
an additional minimum leave period to enable pregnant workers who expect a disabled child 
and working mothers of disabled children to meet this challenge and make the necessary 
preparations.

Grozījums Nr. 57
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai panāktu īstu dzimumu 
līdztiesību, ir svarīgi vīriešiem noteikt 
obligātu paternitātes atvaļinājumu pēc 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
parauga ar izņēmumu attiecībā uz 
ilgumu, lai pamazām veidotos apstākļi, 
kas nepieciešami vīriešu un sieviešu 
vienlīdzīgai līdzdalībai darba un ģimenes 
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dzīvē.

Or. en

Pamatojums

Paternitātes atvaļinājums ir jānosaka par obligātu, lai sociālais spiediens neliktu vīriešiem no 
tā atteikties. Ir nepieciešams dot signālu darba tirgū, lai norādītu, ka arī vīriešiem, 
piedzimstot bērniem, ir obligāti jāpārtrauc darbs. Tāpēc arī ekonomiskā darbība ir 
jāorganizē, ņemot vērā dzimstību, kam ir ne tikai augsta sociālā vērtība, bet kas ir arī vīriešu 
un sieviešu tiesības un atbildība vienādā mērā.

Grozījums Nr. 58
Pascale Gruny

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Dzimstības līmenis dažādās 
dalībvalstīs ir atšķirīgs. Tāpēc būtu 
lietderīgi izmantot to valstu labāko praksi, 
kurās ir augstāks dzimstības līmenis, 
vienlaikus nodrošinot sieviešu palikšanu 
darba tirgū. 

Or. fr

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs joprojām ir augsts dzimstības un nodarbinātības līmenis, tāpēc būtu 
lietderīgi apskatīt šos modeļus un izmantot tos, lai nodrošinātu divu minēto rādītāju līdzsvaru 
un sieviešu līdzdalības saglabāšanu darba tirgū.

Grozījums Nr. 59
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šī direktīva neskar Eiropas (14) Tā kā strādājošas grūtnieces, 
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Parlamenta un Padomes 2002. gada 
23. septembra Direktīvu 2002/73/EK, ar 
kuru groza Padomes Direktīvu 
76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, 
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba 
iespējām, profesionālo izglītību un 
paaugstināšanu amatā, kā arī darba 
nosacījumiem, kas pārstrādāta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Direktīvā 2006/54/EK par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 
profesijas jautājumos.

sievietes, kas strādā pēcdzemdību periodā 
vai kas baro bērnu ar krūti, ir mazāk 
aizsargātas, viņām jāpiešķir tiesības uz 
vismaz 24 nedēļu ilgu nepārtrauktu 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, 
ko piešķir pirms un/vai pēc dzemdībām, 
turklāt par obligātu jānosaka vismaz 
6 nedēļu ilgs atvaļinājums pēc 
dzemdībām;

Or. en

Pamatojums

Pašlaik grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma garums 27 ES dalībvalstīs ir atšķirīgs, t.i., no 
8 līdz 45 nedēļām, un reizēm tas ir apmaksāts, bet reizēm nav. Dažās valstīs ir jāprasa 
papildu atvaļinājums, lai turpinātu barošanu ar krūti ilgāku laiku nekā apmaksātais 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
pagarināšana no 14 līdz 24 nedēļām dos sievietēm, kuras nesen ir dzemdējušas bērnu, 
iespēju, ja viņas to vēlēsies, barot bērnu ar krūti nepārtrauktu sešu mēnešu posmu, nemeklējot 
citas stratēģijas, piemēram, medicīniskās izziņas.

Grozījums Nr. 60
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Diskriminācijas upuriem ir jābūt 
pienācīgi tiesiski aizsargātiem. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
atbilstīgi to konkrētajām tiesību sistēmām 
tiktu efektīvi aizsargātas grūtnieču 
tiesības. 

Or. de
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Grozījums Nr. 61
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Dalībvalstīm būs jāveicina un 
jāatbalsta sociālo partneru aktīva 
iesaistīšanās, lai labāk informētu 
attiecīgās personas un panāktu efektīvāku 
risinājumu. Veicinot dialogu ar 
iepriekšminētajām organizācijām, 
dalībvalstis varētu iegūt vairāk 
atgriezeniskās informācijas un labāku 
ieskatu par direktīvas īstenošanu praksē, 
kā arī par iespējamām problēmām, kas 
varētu rasties, apkarojot diskrimināciju.

Or. el

Pamatojums

Apkarojot diskrimināciju, sociālo partneru iesaistīšanās ir ļoti svarīga. Sociālo partneru datu 
tīkli varētu nodrošināt papildu informācijas kanālus strādājošajiem par viņu tiesībām, kā arī 
nodrošināt atgriezenisko saiti dalībvalstīm, jo sociālie partneri labāk pārzina iespējamās 
problēmas. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi nodrošināt sociālo partneru aktīvu 
iesaistīšanos un izveidot atklātu dialogu.

Grozījums Nr. 62
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
punktu: 
„3.a Ar šo direktīvu papildus nodrošina, 
lai visi strādājošie varētu veikt ģimenes 
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pamatpienākumus, un paredz īpašu un 
piemērotu aizsardzību mātei un bērnam.” 

Or. it

Pamatojums

Ar jauno pantu uzsver strādājošas sievietes vitālo nepieciešamību spēt veikt mātes 
pienākumus.

Grozījums Nr. 63
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
1. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.b Direktīvas 1. pantam pievieno šādu 
3.b punktu:
„3.b Ar šo direktīvu aizsargā strādājošas 
grūtnieces, sievietes, kas strādā 
pēcdzemdību periodā, un sievietes, kas 
baro bērnu ar krūti, ja bērni ir dzimuši 
ārpus laulības, ja tie ir adoptēti vai ja tie 
ir audžubērni.”

Or. it

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir aizsardzību attiecināt arī uz bērniem, kas dzimuši ārpus laulības, ir 
adoptēti vai audžubērni.

Grozījums Nr. 64
Pascale Gruny

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
2. pants – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Direktīvas 2. panta a) punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„a) strādājoša grūtniece ir jebkura 
strādājoša grūtniece, tostarp 
mājkalpotāja, kas informē darba devēju 
par savu stāvokli saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai valsts praksi;”

Or. fr

Pamatojums

Pamatdirektīva par veselību un drošību neattiecas uz mājkalpotājiem. Taču ir skaidri 
jānosaka, ka arī uz šo strādājošo grupu attiecas maternitātes aizsardzība.

Grozījums Nr. 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.α Direktīvas 2. panta b) punktu aizstāj 
ar šādu tekstu: 
„b) sieviete, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, ir sieviete, kas strādā 
pēcdzemdību periodā, kā arī bērna 
paredzamā māte, ja augļa iznēsātāja ir 
bijusi cita sieviete [..];”

Or. el

Pamatojums

Lai veicinātu mātes jūtu nostiprināšanos, ir svarīgi, ka bērna paredzamā māte ir 
surogātmātes tuvumā dzemdību laikā.
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Grozījums Nr. 66
Pascale Gruny

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b Direktīvas 2. panta b) punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„b) sieviete, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, ir sieviete, tostarp mājkalpotāja, 
kas strādā pēcdzemdību periodā, kā 
noteikts valsts tiesību aktos un/vai 
saskaņā ar valsts praksi, un kas informē 
darba devēju par savu stāvokli saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem un/vai praksi;”

Or. fr

Pamatojums

Pamatdirektīva par veselību un drošību neattiecas uz mājkalpotājiem. Taču ir skaidri 
jānosaka, ka arī uz šo strādājošo grupu attiecas maternitātes aizsardzība.

Grozījums Nr. 67
Pascale Gruny

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c Direktīvas 2. panta c) punktu aizstāj 
ar šādu tekstu:
„c) strādājoša sieviete, kas baro bērnu ar 
krūti, ir jebkura strādājoša sieviete, 
tostarp mājkalpotāja, kas baro bērnu ar 
krūti, kā noteikts valsts tiesību aktos 
un/vai saskaņā ar valsts praksi, un kas 
informē darba devēju par savu stāvokli 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi.”
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Or. fr

Pamatojums

Pamatdirektīva par veselību un drošību neattiecas uz mājkalpotājiem. Taču ir skaidri 
jānosaka, ka arī uz šo strādājošo grupu attiecas maternitātes aizsardzība.

Grozījums Nr. 68
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Direktīvas 4. panta virsrakstu aizstāj 
ar šādu:
„Novērtējums, informēšana un 
apspriešanās”

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu jebkurā 
darbavietā, kurā strādā sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā. Vīrieši un sievietes pirms 
apaugļošanas var tikt vienādi pakļauti ģenētisko mutāciju un noviržu izraisītājfaktoru 
iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un aberācijas; visjūtamākā 
ietekme tomēr ir uz embriju. Šā panta 4. un 5. punkts ir pievienots, jo visās citās direktīvās 
par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju informēšanu un 
uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 69
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b Direktīvas 4. pantā iekļauj šādu 
punktu:
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-1. Riska novērtējumā, ko veic saskaņā ar 
Direktīvu 89/391/EEK, darba devējs 
iekļauj strādājošo vīriešu un sieviešu 
reproduktīvās veselības apdraudējuma 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu jebkurā 
darbavietā, kurā strādā sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā. Vīrieši un sievietes pirms 
apaugļošanas var tikt vienādi pakļauti ģenētisko mutāciju un noviržu izraisītājfaktoru 
iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un aberācijas; visjūtamākā 
ietekme tomēr ir uz embriju. Šā panta 4. un 5. punkts ir pievienots, jo visās citās direktīvās 
par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju informēšanu un 
uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 70
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c Regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„1. Sakarā ar visām darbībām, kas varētu 
būt saistītas ar īpašu risku tikt pakļautai 
to faktoru, procesu vai darba apstākļu 
iedarbībai, kuru nepilnīgs uzskaitījums 
sniegts I pielikumā, darba devējs 
attiecīgajā uzņēmumā un/vai organizācijā 
novērtē šīs iedarbības veidu, pakāpi un 
ilgumu uz 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm un strādājošajām 
sievietēm, kuras varētu atrasties vienā no 
2. pantā minētajām situācijām, novērtējot 
to tieši vai izmantojot Direktīvas 
89/391/EEK 7. pantā minētos aizsardzības 
un profilakses dienestus, lai:

– novērtētu visus riskus, kas var negatīvi 
ietekmēt drošību vai veselību, kā arī visu 
iespējamo ietekmi uz 2. pantā minēto 
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strādājošo sieviešu un to strādājošo 
sieviešu, kuras varētu būt kādā no 2. pantā 
minētajām situācijām, grūtniecību vai 
barošanu ar krūti,
– pieņemtu lēmumu par to, kādi pasākumi 
būtu jāveic.”

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu jebkurā 
darbavietā, kurā strādā sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā. Vīrieši un sievietes pirms 
apaugļošanas var tikt vienādi pakļauti ģenētisko mutāciju un noviržu izraisītājfaktoru 
iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un aberācijas; visjūtamākā 
ietekme tomēr ir uz embriju. Šā panta 4. un 5. punkts ir pievienots, jo visās citās direktīvās 
par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju informēšanu un 
uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 71
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.d punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.d Regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar 
šādu tekstu:
„2. Neierobežojot 
Direktīvas 89/391/EEK 10. pantu, 
2. pantā definētās strādājošās sievietes 
un strādājošās sievietes, kas varētu būt 
vienā no 2. pantā minētajām situācijām, 
attiecīgajā uzņēmumā un/vai 
organizācijā un/vai viņu pārstāvjus, un 
attiecīgos sociālos partnerus informē par 
1. punktā minētā novērtējuma 
rezultātiem un par visiem pasākumiem, 
kas veicami attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību darbā.”

Or. en
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Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu jebkurā 
darbavietā, kurā strādā sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā. Vīrieši un sievietes pirms 
apaugļošanas var tikt vienādi pakļauti ģenētisko mutāciju un noviržu izraisītājfaktoru 
iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un aberācijas; visjūtamākā 
ietekme tomēr ir uz embriju. Šā panta 4. un 5. punkts ir pievienots, jo visās citās direktīvās 
par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju informēšanu un 
uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 72
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.e punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.e Direktīvas 4. pantam pievieno šādu 
punktu:
„2.a Veic atbilstošus pasākumus, lai 
nodrošinātu attiecīgā uzņēmuma vai 
iestādes darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem iespējas uzraudzīt šīs 
direktīvas piemērošanu vai iejaukties tās 
piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz 
pasākumiem, par kuriem lēmumu pieņem 
darba devējs un kuri ir minēti 2. punktā, 
neskarot darba devēja atbildību par šo 
pasākumu pieņemšanu.”

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu jebkurā 
darbavietā, kurā strādā sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā. Vīrieši un sievietes pirms 
apaugļošanas var tikt vienādi pakļauti ģenētisko mutāciju un noviržu izraisītājfaktoru 
iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un aberācijas; visjūtamākā 
ietekme tomēr ir uz embriju. Šā panta 4. un 5. punkts ir pievienots, jo visās citās direktīvās 
par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju informēšanu un 
uzklausīšanu.



AM\795886LV.doc 19/63 PE.v.

LV

Grozījums Nr. 73
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.f punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.f Regulas 4. pantam pievieno šādu
punktu:

„2.b Strādājošo un/vai viņu pārstāvju 
uzklausīšana un iesaistīšanās to 
jautājumu risināšanā, uz kuriem attiecas 
šīs direktīvas darbības joma, notiek 
saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 
11. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu jebkurā 
darbavietā, kurā strādā sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā. Vīrieši un sievietes pirms 
apaugļošanas var tikt vienādi pakļauti ģenētisko mutāciju un noviržu izraisītājfaktoru 
iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un aberācijas; visjūtamākā 
ietekme tomēr ir uz embriju. Šā panta 4. un 5. punkts ir pievienots, jo visās citās direktīvās 
par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju informēšanu un 
uzklausīšanu.

Grozījums Nr. 74
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.c punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c Direktīvas 6. pantam pievieno šādu 
punktu:
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„2.a Turklāt strādājošām grūtniecēm 
nedrīkstētu likt veikt tādus pienākumus kā 
smagumu celšana un nešana vai 
pienākumus, kas ir bīstami, nogurdinoši 
vai rada veselības apdraudējumu.”

Or. it

Pamatojums

Strādājošas grūtnieces būtu jāatbrīvo ne tikai no paaugstināta riska pienākumiem, bet arī no 
pienākumiem, kuru veikšanai vajadzīga liela fiziska piepūle vai kuri rada veselības 
apdraudējumu.

Grozījums Nr. 75
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.g punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.g Direktīvas 7. panta virsrakstu aizstāj 
ar šādu:
„Nakts darbs”

Or. en

Grozījums Nr. 76
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.h punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.h Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

„1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
minētajām strādājošajām sievietēm 
neliek veikt nakts darbu: 

a) desmit nedēļas pirms bērna dzimšanas;
b) atlikušajā grūtniecības laikā, ja tas 
nepieciešams mātes vai nedzimušā bērna 
veselībai;
c) visu laiku, kamēr bērns tiek barots ar 
krūti.”

Or. en

Grozījums Nr. 77
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.i punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.i Direktīvas 7. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

„a) pāriet uz atbilstošu darba laiku
dienā;”

Or. en

Grozījums Nr. 78
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.j punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants - 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.j Direktīvas 7. pantā iekļauj šādu 
punktu:

„2.a Strādājošās, kas vēlas, lai viņas 
atbrīvotu no nakts darba, saskaņā ar 
attiecīgajā dalībvalstī paredzētajiem 
noteikumiem par to informē darba devēju 
un 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajā 
gadījumā iesniedz viņam medicīnisku 
izziņu.”

Or. en

Grozījums Nr. 79
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.k punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants - 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.k Direktīvas 7. pantā iekļauj šādu 
punktu:

„2.b Vientuļajiem vecākiem un vecākiem, 
kuru bērniem ir smaga invaliditāte, 
1. punktā minēto posmu var pagarināt 
saskaņā ar dalībvalstīs noteikto kārtību.”

Or. en

Grozījums Nr. 80
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.l punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants - 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.l Direktīvas 7. pantā iekļauj šādu 
punktu:

2.c Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai tēvi, kuriem ir bērni, kas 
nav sasnieguši 12 mēnešu vecumu, tiktu 
atbrīvoti no pienākuma strādāt naktīs.”

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Iekļauj šādu pantu:
„7.a pants
Virsstundas
1. Strādājošas grūtnieces, kā arī 
strādājošas sievietes, kam ir bērni vecumā 
līdz divpadsmit mēnešiem, ir atbrīvotas no 
pienākuma strādāt virsstundas.
2. Strādājošas sievietes, kuras baro bērnu 
ar krūti, var nestrādāt virsstundas visu 
zīdīšanas laiku, ja tas nepieciešams bērna 
vai sievietes veselības dēļ.”

Or. en

Grozījums Nr. 82
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Direktīvā iekļauj šādu pantu:

„7.a pants
Virsstundas 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka strādājošās grūtnieces 
un sievietes, kas strādā pēcdzemdību 
periodā vai baro bērnu ar krūti, 
grūtniecības laikā un 6 mēnešus pēc 
bērna piedzimšanas tiek atbrīvotas no 
pienākuma strādāt virsstundas vai strādāt 
svētdienās vai brīvdienās.”

Or. de

Grozījums Nr. 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
18 nedēļas pēc kārtas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm pirms un/vai pēc 
dzemdībām ir tiesības saņemt grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst 
vismaz 14 nedēļas pēc kārtas.

Or. de
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Pamatojums

There is little evidence that the maternity leave period that has applied to date has provided 
inadequate health protection, or for the assertion that optimal health protection requires a 
maternity leave period of 18 or more weeks. From the point of view of health protection, 
which provides the legal basis for the existing Directive, there is no medical reason for a 
longer period. The Parental Leave Directive, based on an agreement between the social 
partners, already provides sufficient regulation at European level on compatibility of family 
and work. 

Grozījums Nr. 84
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
18 nedēļas pēc kārtas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm pirms un/vai pēc 
dzemdībām ir tiesības saņemt grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst 
vismaz 24 nedēļas pēc kārtas.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgums Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs ir 
no 8 līdz 45 nedēļām. Reizēm šis atvaļinājums ir apmaksāts, reizēm ne. Dažās valstīs ir 
jāprasa papildu atvaļinājums, lai turpinātu barošanu ar krūti ilgāku laiku nekā apmaksātais 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
pagarināšana no pašreizējām 14 līdz 24 nedēļām dotu iespēju sievietēm, kuras nesen ir 
dzemdējušas, barot bērnu ar krūti, ja viņas izlemj to darīt, nepārtraukti sešu mēnešu laikā, 
nemeklējot citas iespējas, piemēram, medicīnisko izziņu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 85
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neatkarīgi no 1. punktā minētajām 
pēdējām četrām perioda nedēļām 
dalībvalstu līmenī paredzēto ar ģimenes 
apstākļiem saistīto atvaļinājumu sistēmu 
šajā direktīvā var uzskatīt par 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
ar nosacījumu, ka attiecīgā sistēma 
nodrošina visaptverošu 2. pantā definēto 
strādājošo aizsardzību, kas ir līdzvērtīga 
šajā direktīvā noteiktajam līmenim. Šādā 
gadījumā kopējam piešķirtajam 
atvaļinājuma periodam jābūt garākam 
par bērna kopšanas atvaļinājuma periodu, 
kas paredzēts Direktīvā 96/34/EK.
Pabalsts par pēdējām četrām 
atvaļinājuma nedēļām nav mazāks par 
11. panta 3. punktā noteikto pabalstu vai, 
kā alternatīva, tas var atbilst vidējam 
pabalstam, kas paredzēts grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma 18 nedēļām un 
kas ir vismaz divas trešdaļas no pēdējās 
mēnešalgas vai valsts tiesību aktos 
noteiktās vidējās mēnešalgas; valsts 
tiesību aktos nosaka pabalsta maksimālo 
apmēru. Dalībvalstis var noteikt 
laikposmus, par kuriem aprēķina vidējo 
mēnešalgu.

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz 1. punktā minētajām 
pēdējām četrām perioda nedēļām 
dalībvalstu noteiktās tiesības uz 
atvaļinājumu, kas saistīts ar ģimeni, šajā 
direktīvā var uzskatīt par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, ja valsts 
noteikumi garantē 2. panta definēto 
strādājošo aizsardzības līmeni atbilstoši 
šajā direktīvā noteiktajam līmenim. Šādā 
gadījumā kopējam piešķirtajam 
atvaļinājuma periodam jābūt garākam 
par Direktīvā 96/34/EK noteikto periodu. 
Samaksa par pēdējām četrām 
atvaļinājuma nedēļām nedrīkst būt 
mazāka par 11. panta 3. punktā noteikto 
samaksu. Kā alternatīva, tas var būt 
līdzvērtīgs vidējai samaksai, ko saņem 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma
18 nedēļu periodā un kam jābūt vismaz 
67 % no pēdējās mēnešalgas vai valsts 
tiesību aktos noteiktās vidējās 
mēnešalgas; valsts tiesību aktos var 
noteikt pabalsta maksimālo apmēru. 
Dalībvalstis var noteikt laikposmus, ko 
ņem vērā, aprēķinot vidējo mēnešalgu.    

Or. de

Pamatojums

Ja dalībvalstis, kurās grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma periodi ir nedaudz īsāki, nekā 
tie noteikti Komisijas priekšlikumā, ir pieņēmušas noteikumus par ģimenes pabalstiem, kas 
mātēm labvēlīgos finansiālos apstākļos dod iespēju izmantot grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, tad šīm dalībvalstīm nevajadzētu radīt papildu slogu, liekot tām obligāti 
pagarināt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tās vajadzētu mudināt izstrādāt citus 
jaunus noteikumus par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tas dod dalībvalstīm lielāku 
brīvību lēmumu pieņemšanā un atbilst subsidiaritātes principam.
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Grozījums Nr. 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pirms un vismaz sešas nedēļas pēc 
bērna piedzimšanas. Šāds atvaļinājums ir 
jāpiešķir arī gadījumā, ja bērns piedzimis 
nedzīvs, un šo atvaļinājumu nedrīkst 
pārtraukt gadījumā, ja jaundzimušais 
miris minētā atvaļinājuma laikā, ar 
nosacījumu, ka strādājošajai sievietei ir 
bērna dzimšanu apliecinošs dokuments, 
ko izsniegusi dzemdniecības iestāde. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm ir tiesības brīvi 
izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām.

Or. el

Pamatojums

Mediķi uzskata, ka pēdējām nedēļām pirms dzemdībām ir izšķiroša nozīme embrija attīstībā, 
kamēr tajā pašā laikā grūtniecei acīmredzami ir grūti strādāt šajā laikposmā. Turklāt 
gadījumā, kad bērns piedzimis nedzīvs, vai jaundzimušā nāves gadījumā ir pamatoti dot 
sievietei laiku fiziskai un psiholoģiskai atlabšanai.

Grozījums Nr. 88
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst apmaksāts 
atvaļinājums, kas ilgst sešas nedēļas pirms 
un astoņas nedēļas pēc bērna 
piedzimšanas. 

Or. de

Pamatojums

Noteikts atvaļinājuma ilgums, no vienas puses, nodrošina mātes un bērna aizsardzību, kad tā 
ir visvairāk nepieciešama, un, no otras puses, tas dod darba devējiem lielākas paredzamības 
iespējas, nekā noteikumi, saskaņā ar kuriem sieviete pati nosaka atvaļinājuma laiku.

Grozījums Nr. 89
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā jāietilpst obligātajam
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam, 
kas ilgst vismaz divas nedēļas un ko 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi var sadalīt divos periodos pirms 
un/vai pēc bērna piedzimšanas.
Dalībvalstis var ierobežot grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laiku pirms 
dzemdībām. 

Or. de
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Pamatojums

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 .

Grozījums Nr. 90
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas, kā arī 
obligātais grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums, kas ilgst četras nedēļas 
pirms dzemdībām. Dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
2. pantā definētajām strādājošajām 
sievietēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

Or. el

Pamatojums

Obligātā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiks pirms dzemdībām ir ļoti svarīgs, lai 
nodrošinātu, ka neviena strādājošā sieviete nav spiesta strādāt līdz pat grūtniecības pēdējai 
fāzei, un lai nodrošinātu gan topošās mātes, gan nedzimušā bērna veselības aizsardzībai 
vajadzīgo minimumu.
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Grozījums Nr. 91
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst pilnībā apmaksāts
obligātais grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešpadsmit 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm ir tiesības brīvi 
izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām. Obligāto sešpadsmit 
nedēļu ilgo atvaļinājumu piešķir visām 
strādājošajām sievietēm neatkarīgi no 
iepriekš nostrādāto dienu skaita.

Or. pt

Grozījums Nr. 92
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis var pagarināt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma obligātās daļas 
laiku maksimāli līdz desmit nedēļām pēc 
un četrām nedēļām pirms dzemdībām.  
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dzemdībām. 

Or. it

Pamatojums

Galvenā uzmanība strādājošo sieviešu aizsargāšanai būtu jāpievērš laikā tūlīt pēc 
dzemdībām, kad barošana ar krūti un bērna augšana prasa lielu fizisko un garīgo piepūli no 
sievietēm. 

Grozījums Nr. 93
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm ir tiesības brīvi 
izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām. Obligāto sešu nedēļu 
atvaļinājumu piemēro visām 
strādājošajām sievietēm neatkarīgi no 
pirms dzemdībām nostrādāto dienu skaita.

Or. fr

Pamatojums

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 
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on working before the birth, with an optional opt-out.

Grozījums Nr. 94
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pirms un vismaz sešas nedēļas pēc 
bērna piedzimšanas. Dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
2. pantā definētajām strādājošajām 
sievietēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

Or. de

Pamatojums

Obligātais grūtniecības un dzemdību atvaļinājums pirms dzemdībām labvēlīgi ietekmē 
grūtnieču veselību, jo šajā laikposmā viņām ir īpaša fiziskā slodze, un stress un spiediens 
darbavietā nedēļās pirms dzemdībām var palielināt priekšlaicīgu dzemdību risku un 
attiecīgajām strādājošajām sievietēm var būt neiespējami rūpīgi sagatavoties acīm redzamai 
ārkārtējai fiziskai un psiholoģiskai slodzei pēcdzemdību periodā.

Grozījums Nr. 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja grūtniecība ir pārtraukta un šo 
pārtraukšanu ir izraisījuši sarežģījumi 
pirms grūtniecības 28. nedēļas, 
strādājošajai sievietei piešķir vismaz sešu 
nedēļu ilgu atvaļinājumu.

Or. el

Pamatojums

Sievietes organismam vajag pamatoti ilgu laiku, lai sieviete atlabtu pēc neveiksmīgas 
grūtniecības.

Grozījums Nr. 96
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Strādājošā sieviete paziņo par izvēlētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumu trīs mēnešus pirms tā sākuma.

Or. it

Pamatojums

Obligāta paziņošana par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma datumiem nodrošina, ka 
darba devēji var plānot darbu, un novērš organizatoriskas problēmas.
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Grozījums Nr. 97
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Strādājošajai sievietei vismaz trīs 
mēnešus pirms izvēlētā atvaļinājuma 
sākuma ir jāpaziņo par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgumu.

Or. nl

Pamatojums

Referentes grozījumā Nr. 25 ir teikts, ka strādājošajām grūtniecēm nedrīkstētu likt strādāt 
virsstundas trīs mēnešus pirms dzemdībām. Ja strādājošā sieviete minētajā laikā paziņo par 
izvēlēto grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgumu, darba devējam ir vieglāk nokārtot 
viņas aizvietošanu.

Grozījums Nr. 98
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki 
bērni, 8. panta 1. punktā minēto 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
pagarina par četrām nedēļām par katru 
bērnu.

Or. nl

Pamatojums

Arī parastā atvaļinājuma kopējo ilgumu izsaka nedēļās.
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Grozījums Nr. 99
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma pirmsdzemdību daļu 
pagarina par jebkuru laiku, kas pagājis 
no plānotā un faktiskā dzemdību datuma, 
nesamazinot atlikušo atvaļinājuma daļu. 

svītrots

Or. de

Pamatojums

Darba devējam jābūt spējīgam paredzēt un plānot strādājošās sievietes atgriešanos darbā pat 
tad, ja dzemdības notikušas pēc paredzētā laika. 

Grozījums Nr. 100
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti un ja dzimuši vairāki 
bērni. Papildu atvaļinājuma ilgumam 
jābūt proporcionālam un jāatbilst mātes 
un bērna(-u) īpašajām vajadzībām. 

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā subsidiaritātes principu, šādam noteikumam būtu jāietilpst dalībvalstu 
kompetencē. Nav nepieciešams uzskaitīt gadījumus, kuros būtu jānosaka grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma papildu ilgums, jo dalībvalstīm pašām jābūt spējīgām noteikt to.

Grozījums Nr. 101
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti un ja dzimuši vairāki 
bērni. Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.  

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka medicīniski pamatotos 
gadījumos grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu pagarina. Šim atvaļinājuma 
ilgumam jāatbilst mātes un bērna(-u) 
īpašajām vajadzībām. Grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums ir jāpagarina 
vismaz par astoņām nedēļām pēc bērna 
invalīda piedzimšanas. 

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešams uzskaitīt gadījumus, kuros būtu jānosaka grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma papildu ilgums, jo dalībvalstīm pašām jābūt spējīgām noteikt to. Vienīgais 
izņēmums ir bērna invalīda piedzimšanas gadījums, jo tad ir nepieciešama maksimāla 
aizsardzība.

Grozījums Nr. 102
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām. 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir pilnībā 
apmaksātu papildu atvaļinājumu, ja 
dzemdības ir priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti un ja dzimuši vairāki 
bērni vai mātei ir invaliditāte. Papildu 
atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām. 
Dalībvalstis nodrošina arī divpadsmit 
nedēļu ilgu pilnībā apmaksātu 
atvaļinājumu gadījumos, kad bērns 
piedzimis nedzīvs.

Or. pt

Grozījums Nr. 103
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības vai 
komplikāciju dēļ un kas izmantots četras 
vai vairāk nedēļas pirms dzemdībām, 
neietekmētu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā subsidiaritātes principu, atbilstīgos pasākumus būtu jāizstrādā sociālajiem 
partneriem dalībvalstīs. 
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Grozījums Nr. 104
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības vai 
komplikāciju dēļ un kas izmantots četras 
vai vairāk nedēļas pirms dzemdībām, 
neietekmētu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Līdz četrām nedēļām ilga slimības atvaļinājuma neieskaitīšana grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma periodā ir jānoraida, jo tas nesamērīgi pagarina visu atvaļinājuma laiku 
saistībā ar plānoto rīcības brīvību attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
izmantošanu. Neiekļaujot šos periodus, darba devējiem tiek nodrošināta viņiem nepieciešamā 
paredzamība un tas, ka viņi var plānot strādājošās sievietes atgriešanos darbā. 

Grozījums Nr. 105
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības vai 
komplikāciju dēļ un kas izmantots četras 
vai vairāk nedēļas pirms dzemdībām, 
neietekmētu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumu.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības vai 
komplikāciju dēļ un kas izmantots ne 
vairāk kā sešas nedēļas pirms dzemdībām, 
ir ieskaitīts grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumā.
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Or. de

Grozījums Nr. 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šī direktīva neattiecas uz 
pašnodarbinātajiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 107
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„8.a pants

Paternitātes vai grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu papildinošs atvaļinājums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai strādājošajam, kura 
laulātā vai pastāvīgā partnere ir nesen 
dzemdējusi bērnu, būtu tiesības uz vismaz 
divu nepārtrauktu nedēļu ilgu pilnībā 
apmaksātu un citai personai nenododamu 
paternitātes vai grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu papildinošu atvaļinājumu, 
kas ir jāizmanto pēc laulātās vai 
pastāvīgās partneres dzemdībām.
2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
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strādājošajam, kura pastāvīgā partnere ir 
nesen dzemdējusi, piešķir īpašu 
atvaļinājumu, tostarp maternitātes 
atvaļinājuma neizmantoto daļu mātes 
nāves vai fiziskās nespējas gadījumā.”

Or. en

Grozījums Nr. 108
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„8.a pants

Paternitātes atvaļinājums
1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
strādājošajiem, kuriem ir jaundzimis 
bērns, ir tiesības izmantot pilnībā 
apmaksātu nepārtrauktu paternitātes 
atvaļinājumu, kuru nevar nodot citai 
personai un kura ilgums ir vismaz četras 
nedēļas, turklāt divas no tām ir obligātas 
un izmantojamas pēc strādājošā laulātās 
vai pastāvīgās partneres dzemdībām.
2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tēvi var 
izmantot īpašu atvaļinājumu, kas atbilst 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neizmantotajai daļai mātes nāves vai 
fiziskās nespējas gadījumā.” 

Or. pt
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Grozījums Nr. 109
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Atlaišanas aizliegums

Lai garantētu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces var izmantot savas veselības 
un drošības aizsardzības tiesības, kas 
atzītas saskaņā ar šo pantu:
1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču 
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, 
kuri nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros 
ir atļauta atlaišana saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, 
darba devējam jāsniedz pienācīgs 
pamatojums rakstveidā. Ja atlaišana 
notiek sešus mēnešu laikā pēc 8. panta 
1. punkta paredzētā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma, darba devējam 
pēc attiecīgās darbinieces pieprasījuma 
jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai 2. pantā definētās darbinieces 
aizsargātu no tādas atlaišanas sekām, kas 
saskaņā ar 1. un 2. punktu ir nelikumīga. 

4. Mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
saistībā ar grūtniecību vai grūtniecības un 
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dzemdību atvaļinājumu 8. panta nozīmē ir 
diskriminācija tādā nozīmē, kāda lietota 
Direktīvā 2002/73/EK, kura pārstrādāta 
ar Direktīvu 2006/54/EK.”

Or. de

Pamatojums

Paplašinot noteikumus par aizsardzību pret atlaišanu, darba devējiem tiktu radīts smags 
finansiāls un organizatorisks slogs, un tam nav būtiskas nozīmes attiecīgo strādājošo sieviešu 
veselības aizsardzībā. Ņemot vērā subsidiaritātes principu un ekonomiskos sarežģījumus, 
dalībvalstīm pašām būtu jānosaka, vai ir jāpaplašina šo noteikumu darbības joma. 

Grozījums Nr. 110
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, 
kuri nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros 
ir atļauta atlaišana saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka darba devējam 
izdevīgu iemeslu dēļ nevar pārtraukt 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, 
paternitātes atvaļinājumu vai īpašu bērna 
kopšanai paredzētu atvaļinājumu, un 
aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz vienam gadam pēc 
dzemdībām.

Or. pt
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Grozījums Nr. 111
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām un arī līdz bērnam apritējis viens 
gads, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

Or. it

Pamatojums

Strādājošās sievietes būtu jāaizsargā visā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, un 
šīs aizsardzības ilgums būtu jāpagarina, līdz bērnam aprit viens gads.

Grozījums Nr. 112
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu laikposmā no viņu 
grūtniecības sākuma līdz 8. panta 1. punktā 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
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grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

atvaļinājuma beigām, izņemot ārkārtējus 
gadījumus, kuri nav saistīti ar viņu stāvokli 
un kuros ir atļauta atlaišana saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi, un 
attiecīgā gadījumā, ja kompetentā iestāde ir 
tam piekritusi.

Or. de

Pamatojums

Sagatavošanos atlaišanai vai to, ka tas nav noticis, būtu grūti pierādīt, un tādēļ tas drīzāk 
rada juridisko nenoteiktību, nevis juridisku skaidrību. 

Grozījums Nr. 113
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz vismaz 16 nedēļām pēc 
dzemdībām, izņemot ārkārtējus gadījumus, 
kuri nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

Or. nl

Pamatojums

Referente paredz četru mēnešu ilgu periodu. Arī parastā atvaļinājuma kopējo ilgumu 
izsaka nedēļās.
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Grozījums Nr. 114
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai, līdz bērnam apritējis viens gads, 
izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri nav 
saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir atļauta 
atlaišana saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un/vai praksi, un attiecīgā gadījumā, ja 
kompetentā iestāde ir tam piekritusi.

Or. it

Pamatojums

Tā kā mātēm pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām ir vajadzīga pastiprināta 
aizsardzība, ir vēlams paplašināt atlaišanas aizlieguma darbības jomu, līdz bērnam apritējis 
viens gads.

Grozījums Nr. 115
Marije Cornelissen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu strādājošo 
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grūtnieču vai strādājošo sieviešu, kuras 
baro bērnu ar krūti, drošības un veselības 
aizsardzību attiecībā uz ergonomiskiem 
darba apstākļiem, darba laiku (tostarp 
darbu naktī un darbavietas maiņu) un 
darba intensitāti, kā arī pastiprinot 
aizsardzību pret īpašiem infekcijas 
izraisītājiem, bīstamām vielām un 
jonizējošu starojumu. Šajos pasākumos 
ietilpst darba devēja pienākums pielāgot 
darba vietu strādājošās grūtnieces vai 
strādājošās sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, vajadzībām attiecībā uz veselību un 
drošību. 

Or. en

Pamatojums

Strādājošo grūtnieču veselības un drošības aizsardzībai ir jābūt vienam no galvenajiem šīs 
direktīvas mērķiem.

Grozījums Nr. 116
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek sešus 
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam pēc attiecīgās 
darbinieces pieprasījuma jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

2.  Ja 2. pantā definēto strādājošo sievieti
atlaiž no darba 1. punktā minētajā 
laikposmā vai sešu mēnešu laikā pēc 
8. panta 1. punkta paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma, darba devējam 
pēc attiecīgās strādājošās sievietes
pieprasījuma jāsniedz pienācīgs 
pamatojums rakstveidā. Tas neietekmē 
dalībvalstu tiesību aktos minētos 
konkrētos noteikumus par atlaišanu. 

Or. de
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Grozījums Nr. 117
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai darba tirgū aizliegtu 
grūtnieču diskrimināciju, nosakot 
vienlīdzīgas darbā pieņemšanas iespējas, 
ja šīs sievietes atbilst visām attiecīgajai 
vakancei noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Gadījumos, kas minēti 5., 6. un 
7. pantā, no darba līguma izrietošās 
tiesības, kas attiecas uz darba līgumu, 
ieskaitot 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu darba samaksas saglabāšanu 
un/vai tiesības uz līdzvērtīgu pabalstu, 
jānodrošina saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem un praksi.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt iespējai izmaksāt sievietēm pabalstus pilnas darba samaksas apmērā, lai viņas 
netiktu sodītas par to, ka ir mātes.
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Grozījums Nr. 119
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs direktīvas 2. pantā definētās
darbinieces, kurām viņu darba devējs 
neļauj strādāt, jo uzskata, ka viņas nespēj 
pildīt darba pienākumus, darbiniecei
neiesniedzot ārsta izziņu, līdz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma beigām 8. panta 
2. punkta nozīmē saņem pabalstu pilnas 
algas apmērā.

1.a Šīs direktīvas 2. pantā definētajām
strādājošajām sievietēm, kurām darba 
devējs neļauj strādāt, jo uzskata, ka viņas 
nespēj pildīt darba pienākumus, ja nav
iesniegušas ārsta izziņu, ir pašām 
jākonsultējas ar ārstu. Ja ārsts apstiprina, 
ka sievietes var strādāt, tad vai nu darba 
devējam ir jāpieņem viņas darbā kā 
parasti vai līdz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma beigām 8. panta 2. punkta 
nozīmē viņas saņem pabalstu pilnas algas 
apmērā.

Or. de

Pamatojums

Ja sieviete konsultējas ar pašas izvēlēto ārstu, tas nodrošina skaidrību par to, vai viņa 
patiesībā ir slima vai nav. Turpmāki pasākumi būtu jāveic tikai pēc tam, kad situācija ir 
noskaidrota.

Grozījums Nr. 120
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 1.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 11. pantā iekļauj šādu 1.aa punktu:
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„1.aa Dalībvalstis var noteikt preventīvus 
un uzraudzības pasākumus, lai 
nodrošinātu strādājošu grūtnieču un 
jaundzimušo bērnu māšu aizsardzību un 
drošību darba vietā.”

Or. en

Pamatojums

Stress darbavietā var negatīvi ietekmēt grūtnieču vai pēcdzemdību periodā strādājošo 
sieviešu psihi un atstāt ietekmi arī uz augli vai jaundzimušo. No elastdrošības viedokļa, 
pasākumi ir jāuzrauga.

Grozījums Nr. 121
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbiniecēm, kas definētas 2. pantā, 
izmantot tiesības atgriezties savā darbā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem, kas nav 
viņām mazāk labvēlīgi, un izmantot visus 
darba apstākļu uzlabojumus, uz kuriem 
viņām būtu bijušas tiesības prombūtnes 
laikā.

c) strādājošajām sievietēm, kas definētas 
2. pantā, izmantot tiesības atgriezties savā 
darbā vai līdzvērtīgā amatā ar 
noteikumiem, kas nav viņām mazāk 
labvēlīgi, un izmantot visus darba apstākļu 
uzlabojumus, uz kuriem viņām būtu bijušas 
tiesības prombūtnes laikā; izņēmuma 
gadījumos, ja notiek ražošanas procesa 
pārstrukturēšana vai padziļināta 
reorganizācija, vienmēr ir jānodrošina 
strādājošo interešu pārstāvības iestādei 
iespēja kopā ar darba devēju konsultēt 
attiecīgās strādājošās sievietes par šo 
izmaiņu ietekmi uz viņām.

Or. de
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Grozījums Nr. 122
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.  Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos 
noteikto maksimālo apmēru. Šāds 
maksimālais apmērs nedrīkst būt mazāks 
par pabalstu, ko 2. pantā definētā 
darbiniece saņemtu, ja būtu darba 
nespējīga veselības stāvokļa dēļ.
Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalsts ir atbilstīgi līdzvērtīgs, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdējā mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai. Strādājošajām sievietēm, kuras ir 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, 
maksā pilnu algu un pabalstam jābūt 
100 % apmērā no pēdējās mēneša algas 
vai vidējās mēneša algas. Dalībvalstis var 
noteikt laikposmu, par kuru aprēķina 
vidējo mēneša algu.

Or. en

Pamatojums

Ja atvaļinājuma laikā tiks izmaksāta pilna alga, sievietes, kas nolēmušas dzemdēt bērnus, 
necietīs finansiālus zaudējumus. Daudzas dalībvalstis jau ir paredzējušas, ka grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laikā sievietei maksā 80 līdz 100 % no vidējās izpeļņas. Turklāt 
strādājošās grūtnieces nevajadzētu sodīt finansiāli par lēmumu dzemdēt bērnu.

Grozījums Nr. 123
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir 
līdzvērtīgi pēdēja mēneša algai vai vidējai 
mēneša algai, ievērojot valsts tiesību aktos 

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalsts nedrīkst būt mazāks par 
pabalstu, ko saņem 2. pantā definētās 
strādājošās sievietes gadījumā, kad ir
darbnespējīgas veselības stāvokļa dēļ, vai 
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noteikto maksimālo apmēru. Šāds 
maksimālais apmērs nedrīkst būt mazāks 
par pabalstu, ko 2. pantā definētā 
darbiniece saņemtu, ja būtu darba 
nespējīga veselības stāvokļa dēļ.
Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

tas nedrīkst būt mazāks nekā divas 
trešdaļas no strādājošās sievietes pēdējās 
mēnešalgas saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem; dalībvalsts likumdevējs var 
noteikt pabalstu maksimālos apmērus un 
saņemšanas periodus. 

Or. de

Pamatojums

The argument for a rule offering alternatives – sick pay or two thirds of the last salary – is 
that it takes account of those Member States which are already providing considerable 
financial benefits across the whole range of all  health- and family- related benefits. Member 
States which pay less in benefits but have long maternity leave periods would also not have to 
make any adjustments. It would also for the first time set a minimum level of maternity 
benefits in the EU that did not depend on sick pay.

Grozījums Nr. 124
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par pabalstu, 
ko 2. pantā definētā darbiniece saņemtu, 
ja būtu darba nespējīga veselības stāvokļa 
dēļ. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par līdzvērtīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par 100% no 
attiecīgās strādājošās sievietes pēdējās 
mēneša darba algas vai vidējās mēneša 
darba algas. Dalībvalstis var noteikt 
laikposmu, par kuru aprēķina vidējo 
mēneša algu.

Or. pt
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Grozījums Nr. 125
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Iekļauj šādu 3.a punktu:
„3.a Grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā esošajām strādājošajām 
sievietēm ir jābūt tiesīgām atbilstošos 
gadījumos automātiski saņemt algas 
paaugstinājumu, un, lai saņemtu minēto 
algas paaugstinājumu, viņām nav 
jāpārtrauc grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums.”

Or. en

Pamatojums

Ja tiek paaugstināta alga amatam, kurā strādājošā sieviete ir grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā, viņai ir automātiski jāsaņem šāds algas paaugstinājums, tātad viņai nevajadzēs 
pārtraukt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, lai saņemtu minēto algas paaugstinājumu. 
Šādā veidā tiks samazināts un vienkāršots arī darba devēja administratīvais darbs.

Grozījums Nr. 126
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces 8. pantā paredzētā
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā vai atgriežoties no tā darbā, varētu 
pieprasīt izmaiņas darba laikā un darba 
organizācijas modeli un darba devējiem 

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
strādājošās sievietes, kā arī strādājošās 
sievietes, kuras ir bērna paredzamās 
mātes, ja augļa iznēsātājas ir bijušas citas 
sievietes, atgriežoties no 8. pantā paredzētā
atvaļinājuma darbā, katru dienu 30 
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būtu pienākums izskatīt šādus 
pieprasījumus, ņemot vērā darba devēja 
un darbinieces vajadzības.

mēnešus ilgi ir tiesīgas vai nu ierasties 
darbā vienu (1) stundu vēlāk vai iet prom 
no darba vienu (1) stundu agrāk. Kā 
alternatīva, vienojoties ar darba devēju, 
viņu ikdienas darba laiks var tikt 
samazināts par divām (2) stundām 
pirmajos divpadsmit mēnešos un par 
vienu (1) stundu nākamajos sešos 
mēnešos. Šīs izmaiņas nekādā veidā 
neietekmē viņu algu. 

Or. el

Pamatojums

Tas ir ļoti svarīgi un novērtējami pastiprināt centienus ģimenes dzīves un darba apvienošanā. 
Būtiski ir palielināt dzimstību Eiropā, kur pastāvīgi vērojama sabiedrības novecošanās. Būs 
arī jāpalielina nodarbināto sieviešu skaits, lai varētu risināt nopietnās problēmas attiecībā uz 
ekonomikas ilgtspējību un svarīgus sociālos jautājumus. 

Grozījums Nr. 127
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-4. Direktīvas 12. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„1.a Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un attiecīgajā dalībvalstī pieņemto 
praksi var uzticēt darba devējiem un 
darba ņēmējiem attiecīgajā līmenī 
saglabāt vai slēgt darba koplīgumus, 
kuros minēti precīzi noteikumi par 
strādājošo grūtnieču un strādājošo 
sieviešu, kuras nesen dzemdējušas bērnu 
vai baro bērnu ar krūti, drošības un 
veselības uzlabojumiem darbā.
Šajos koplīgumos un ...* spēkā esošajos 
līgumos, kā arī visos turpmākajos šādu 
līgumu atjauninājumos — ar noteikumu, 
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ka tiek nodrošināta strādājošo grūtnieču 
un strādājošo sieviešu, kuras nesen 
dzemdējušas bērnu vai baro bērnu ar 
krūti, drošības un veselības vispārējā 
aizsardzība (kas ir atkarīga no dalībvalstu 
noteiktajiem nosacījumiem un 
ierobežojumiem) — var būt noteikti 
pasākumi un noteikumi, kas atšķiras no 
šajā direktīvā minētajiem, ar nosacījumu, 
ka tie ir saskaņā ar šīs direktīvas mērķiem 
un principiem un ievēro tos.”
OV: lūdzu, norādiet šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu!

Or. da

Pamatojums

Vairākās valstīs jau ir noteikumi par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, un tie ir labāki 
nekā tie, kas noteikti šajā direktīvā. Dažās dalībvalstīs darba devēji un darba ņēmēji ir tie, 
kas vienojas par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Ja darba koplīgumos tiek ievēroti 
principi un mērķi, kas noteikti direktīvā par strādājošajām grūtniecēm, tad vajadzētu būt 
iespējai saglabāt vai slēgt šādus līgumus. Tas ir saskaņā ar elastdrošības principiem un dos 
labumu strādājošajiem, uz kuriem attiecas minētā direktīva. 

Grozījums Nr. 128
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iekļauj šādu 12.a pantu. svītrots

12.a pants

Pienākums pierādīt

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 
kad personas, kuras uzskata, ka viņu 
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tiesības, kuras paredzētas šajā direktīvā, ir 
pārkāptas, tiesā vai citā kompetentā 
iestādē pamato faktus, kas ļauj pieņemt, 
ka šāds tiesību pārkāpums ir noticis, 
atbildētājs pierāda, ka nav pārkāpti 
direktīvas noteikumi. 
Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm 
ieviest tādus noteikumus par 
pierādījumiem, kuri ir labvēlīgāki 
prasītājiem.
Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
kriminālprocesiem.
Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē 
tiesa vai kompetentā iestāde. 

Šā panta 1. līdz 4. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.”

Or. cs

Pamatojums

Ierosinātais noteikums ir pretrunā nevainīguma prezumpcijas principam un negatīvi 
ietekmētu līdzsvarotību starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Tiem, kuri izdara 
pieņēmumus, būtu jāsniedz pierādījumi. Nav iespējams prasīt citai pusei, ja tā konstatē, ka 
„nekas nav noticis”, sniegt pierādījumus par to, ka nekas nav noticis.

Grozījums Nr. 129
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iekļauj šādu 12.a pantu. svītrots

12.a pants
Pienākums pierādīt
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Dalībvalstis veic pasākumus, kas saskaņā 
ar valstu tiesu sistēmu ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu, ka gadījumos, kad personas, 
kuras uzskata, ka viņu tiesības, kuras 
paredzētas šajā direktīvā, ir pārkāptas, 
tiesā vai citā kompetentā iestādē pamato 
faktus, kas ļauj pieņemt, ka šāds tiesību 
pārkāpums ir noticis, atbildētājs pierāda, 
ka nav pārkāpti direktīvas noteikumi.
2. Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm 
ieviest tādus noteikumus par 
pierādījumiem, kuri ir labvēlīgāki 
prasītājiem.
3. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
kriminālprocesiem.
4. Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē 
tiesa vai kompetentā iestāde. 
5. Šā panta 1. līdz 4. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.” 

Or. de

Pamatojums

Pierādīšanas pienākuma pārnešanas principu nevajadzētu iekļaut minētajā direktīvā, jo tas 
rada nevajadzīgu birokrātisko slogu darba devējam (tāpat kā pienākums sniegt visaptverošu 
dokumentāciju), un šādi tiek radīts jauns šķērslis sieviešu nodarbinātībai.

Grozījums Nr. 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iekļauj šādu 12.a pantu. svītrots

12.a pants
Pienākums pierādīt
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1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 
kad personas, kuras uzskata, ka viņu 
tiesības, kuras paredzētas šajā direktīvā, ir 
pārkāptas, tiesā vai citā kompetentā 
iestādē pamato faktus, kas ļauj pieņemt, 
ka šāds tiesību pārkāpums ir noticis, 
atbildētājs pierāda, ka nav pārkāpti 
direktīvas noteikumi. 
2. Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm 
ieviest tādus noteikumus par 
pierādījumiem, kuri ir labvēlīgāki 
prasītājiem.
3. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
kriminālprocesiem.
4. Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē 
tiesa vai kompetentā iestāde.
5. Šā panta 1. līdz 4. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.”

Or. de

Pamatojums

Pierādīšanas pienākuma pārnešanas principu nevajadzētu iekļaut minētajā direktīvā, jo tas 
rada nevajadzīgu birokrātisko slogu darba devējam (tāpat kā pienākums sniegt visaptverošu 
dokumentāciju), un šādi tiek radīts jauns šķērslis sieviešu nodarbinātībai.

Grozījums Nr. 131
Ria Oomen-Ruijten

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir vajadzīgi, 
lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad 
personas, kuras uzskata, ka viņu tiesības, 

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir vajadzīgi, 
lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad 
personas, kuras uzskata, ka viņu tiesības, 
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kuras paredzētas šajā direktīvā, ir 
pārkāptas, tiesā vai citā kompetentā iestādē 
pamato faktus, kas ļauj pieņemt, ka šāds 
tiesību pārkāpums ir noticis, atbildētājs 
pierāda, ka nav pārkāpti direktīvas 
noteikumi.

kuras paredzētas šajā direktīvā, ir 
pārkāptas, tiesā vai citā kompetentā iestādē 
pamato faktus, kas ļauj pieņemt, ka šāds 
tiesību pārkāpums ir noticis, atbildētājs vai 
darba devējs pierāda, ka nav pārkāpti 
direktīvas noteikumi.

Or. nl

Pamatojums

Arī darba devējs ir jāpiemin kā viena no iesaistītajām personām neatkarīgi no tā, vai viņš ir 
atbildētājs vai nav. 

Grozījums Nr. 132
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē 
tiesa vai kompetentā iestāde.

svītrots

Or. el

Pamatojums

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of  the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 
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Grozījums Nr. 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē tiesa 
vai kompetentā iestāde.

4. Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē 
tiesa.

Or. el

Pamatojums

Nodrošina efektīvāku aizsardzību attiecīgajām strādājošajām sievietēm.

Grozījums Nr. 134
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 1. līdz 4. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.

5. Šā panta 1. līdz 3. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.

Or. el

Pamatojums

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.
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Grozījums Nr. 135
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš savās tiesību sistēmās 
pasākumus, kas ir nepieciešami, lai 
aizsargātu personas no nelabvēlīgas 
attieksmes vai nelabvēlīgām sekām, kuru 
cēlonis ir sūdzība, ko tās iesniegušas, lai 
izmantotu savas tiesības, kas tām piešķirtas 
saskaņā ar šo direktīvu, vai tiesvedība, kas 
ierosināta uz šādas sūdzības pamata.

Dalībvalstis ievieš savās tiesību sistēmās 
pasākumus, kas ir nepieciešami, lai 
aizsargātu personas, tostarp lieciniekus, no 
nelabvēlīgas attieksmes vai nelabvēlīgām 
sekām, kuru cēlonis ir sūdzība, ko tās 
iesniegušas, lai izmantotu savas tiesības, 
kas tām piešķirtas saskaņā ar šo direktīvu, 
vai tiesvedība, kas ierosināta uz šādas 
sūdzības pamata.

Or. el

Pamatojums

Attiecinot aizsardzību pret atriebību arī uz lieciniekiem, ir iespējams nodrošināt, ka viņi 
netraucēti var sniegt liecības sūdzību izskatīšanas procesā, nebaidoties, ka viņus varētu 
jebkādā veidā diskriminēt.

Grozījums Nr. 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Sodi var ietvert 

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Sodi var ietvert 
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kompensācijas izmaksu, kuras apmērs nav 
ierobežots ar iepriekš noteiktu konkrētu 
maksimālo summu, un tiem jābūt 
efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

kompensācijas izmaksu, un tiem jābūt 
efektīviem un samērīgiem.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienības līmenī noteikts aizliegums ierobežot kompensāciju pieprasījumus 
nesamērīgi ierobežo dalībvalstu brīvību pašām pieņemt noteikumus un piespiež tās pārņemt 
detalizētus noteikumus, kas neatbilst šo valstu procesuālajām tiesībām. 

Grozījums Nr. 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.d pants
Vienlīdzību veicinošā iestāde 

svītrots

Dalībvalstis nodrošina, lai vienlīdzību 
veicinošā iestāde vai iestādes, kas 
izraudzīta(-as) saskaņā ar 20. pantu 
Direktīvā 2002/73/EK, kura pārstrādāta 
ar Direktīvu 2006/54/EK, lai veicinātu, 
analizētu, uzraudzītu un atbalstītu 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
bez diskriminācijas dzimuma dēļ, būtu 
kompetenta arī jautājumos, kuri ietilpst 
šīs direktīvas darbības jomā, ja jautājumi 
pirmām kārtām saistīti ar vienlīdzīgu 
attieksmi, nevis ar darbinieku veselību un 
drošību.

Or. de

Pamatojums

Arī to stratēģiju mērķim, ar kurām veicina līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi, vajadzētu 
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būt saistītam ar birokrātijas mazināšanu. Ja dalībvalstu iestādēm, kuru uzdevums ir 
nodrošināt vienlīdzību, uzdod veikt papildu uzdevumus saistībā ar māšu aizsardzību, tas ir 
pretrunā minētajam mērķim.


