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Изменение 74
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 137, параграф 2 и 
член 141, параграф 3 от него,

като взеха предвид Договора за 
функциониране на Европейския съюз, и 
по-специално член 153, параграф 2 от 
него,

Or. fr

Обосновка

Директива 92/85/ЕИО се отнася до законната защита на здравето на бременните 
работнички, работничките-родилки или кърмачки преди и след раждането, предвид 
биологическото състояние на жената по време и след бременността, съгласно 
установената съдебна практика на Съда на Европейските общности. Работничките 
майки са тези, които биха се възползвали в най-голяма степен от отпуската, свързана 
с раждане.  Следователно тази директива няма отношение към равенството на 
възможностите и равното третиране на мъжете и жените спрямо заетостта и 
труди или към съвместяването на семейния и личния живот. Член 141 не може да 
бъде посочен.

Изменение 75
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 137, параграф 2 и 
член 141, параграф 3 от него,

като взеха предвид Договора за 
функциониране на Европейския съюз, и 
по-специално член 153, параграф 2 от 
него,

Or. fr

Обосновка

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
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et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Изменение 76
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Правото на жена в отпуск по 
майчинство да се завърне, след 
изтичане на отпуска по майчинство, 
на работното си място или на 
равностойна позиция е установено с 
член 15 от Директива 2006/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. (прилагане на 
принципа на равните възможности и 
равното третиране на мъжете и 
жените в областта на заетостта и 
професиите).

Or. et

Обосновка

Списъкът с предложения в акта за изменение на Директива 92/85/ЕИО не съдържа 
позоваване на член 15 от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, която урежда правата на жените, които се връщат на работа след отпуск 
по майчинство.



AM\799597BG.doc 5/68 PE431.025v01-00

BG

Изменение 77
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 141 от Договора предвижда, 
че Съветът, като действа в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 251, след консултация 
с Икономическия и социален 
комитет, приема мерки, които 
осигуряват прилагането на принципа 
за равни възможности и равно 
третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и труда.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Директива 92/85/ЕИО се отнася до законната защита на здравето на бременните 
работнички, работничките-родилки или кърмачки преди и след раждането, предвид 
биологическото състояние на жената по време и след бременността, съгласно 
установената съдебна практика на Съда на Европейските общности. 

Работничките майки са тези, които биха се възползвали в най-голяма степен от 
отпуската, свързана с раждане.  

Следователно тази директива няма отношение към равенството на възможностите 
и равното третиране на мъжете и жените спрямо заетостта и труди или към 
съвместяването на семейния и личния живот. Член 141 не може да бъде посочен.

Изменение 78
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 141 от Договора предвижда, 
че Съветът, като действа в 
съответствие с процедурата,
посочена в член 251, след консултация 

заличава се
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с Икономическия и социален 
комитет, приема мерки, които 
осигуряват прилагането на принципа 
за равни възможности и равно 
третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и труда. 

Or. fr

Обосновка

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Изменение 79
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Amendment

(3) Тъй като настоящата директива 
се отнася не само за здравето и 
безопасността на бременните 
работнички, работничките родилки 
или кърмачки, а и за въпроси, свързани 
с равностойното третиране, като 
например правото на завръщане на 
същото или равностойно работно 
място, правилата относно 
уволнението и трудовите права, или 
относно по-добрата финансова 
подкрепа по време на отпуск, нейното 
правно основание се формира 
съвместно от членове 137 и 141. 

заличава се

Or. fr
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Обосновка

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Изменение 80
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Тъй като настоящата директива 
се отнася не само за здравето и 
безопасността на бременните 
работнички, работничките родилки 
или кърмачки, а и за въпроси, свързани 
с равностойното третиране, като 
например правото на завръщане на 
същото или равностойно работно 
място, правилата относно 
уволнението и трудовите права, или 
относно по-добрата финансова 
подкрепа по време на отпуск, нейното 
правно основание се формира 
съвместно от членове 137 и 141. 

заличава се

Or. fr

Обосновка

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.



PE431.025v01-00 8/68 AM\799597BG.doc

BG

Изменение 81
Iratxe García Pérez

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В съответствие със съдебната 
практика на Съда на Европейския 
съюз и в частност решението му от 
11 октомври 2007 г., Paquay (C-460/06), 
подготвителните стъпки или 
подготовката за уволнение включват 
търсенето и намирането на 
заместник на работничката с мотив 
нейната бременност или раждането 
на дете. 

Or. es

Обосновка

Изразът „подготовка за уволнение“ може да породи правна несигурност, тъй 
като това не е дефинирано правно понятие. Тъй като целта на включването на 
този термин в Директивата е да се предотвратят ситуации, подобни на случая 
Paquay, той трябва да се спомене в съображение, за да помогне за изясняването 
на значението на израза.

Изменение 82
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Равенството между мъжете и 
жените е основен принцип на 
Европейския съюз. Членове 21 и 23 от 
Хартата на основните права в 
Европейския съюз забраняват всяка 
дискриминация, основана на пола, и 
заявяват, че равенството между 

заличава се
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мъжете и жените трябва да бъде 
осигурено във всички области.

Or. fr

Обосновка

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Изменение 83
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Член 2 от Договора за създаване на 
Европейската общност предвижда, че 
насърчаването на това равенство е 
една от основните задачи на 
Общността. Също така член 3, 
параграф 2 от Договора изисква 
Общността да се стреми да премахне 
неравенствата и да насърчава 
равенството между мъжете и 
жените във всички свои действия. 

заличава се

Or. fr

Обосновка

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Изменение 84
Iratxe García Pérez

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Препоръката на Световната 
здравна организация от 16 април 
2002 г. относно глобална стратегия за 
храненето на кърмачета и малки деца 
посочва, че храненето на малките 
деца изключително с майчино мляко 
през първите шест месеца от 
живота им гарантира оптимален 
растеж и развитие. Въз основа на 
тази препоръка държавите-членки 
следва да насърчават предоставянето 
на отпуск за тази цел. 

Or. es

Изменение 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Правилата относно отпуска по 
майчинство съгласно настоящата 
директива са съставени с цел да се 
вземе предвид фактът, че 
допълнителни периоди на отпуск по 
майчинство, които не се налагат по 
здравословни причини, биха 
поставили жените в доста неизгодна 
позиция на пазара на труда.

Or. de
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Изменение 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Целите, поставени в 
заключенията на председателството 
на Европейския съвет на заседанието 
в Барселона от 15 и 16 март 2002 г., 
посочват, че държавите-членки 
следва да отстранят пречките пред 
участието на жените на пазара на 
труда и да се стремят да осигурят, в 
срок до 2010 г., детски заведения, 
които да обхващат поне 90 % от 
децата на възраст между 3 години и 
задължителната възраст за 
започване на образование, както и 
поне 33 % от децата на възраст под 3 
години, като децата следва да се 
възползват в еднаква степен от тези 
услуги в градовете и селските райони.

Or. en

Изменение 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Правилата относно отпуска по 
майчинство съгласно настоящата 
директива са съставени с цел да се 
вземе предвид фактът, че Директива 
96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 
година относно рамковото 
споразумение за родителския отпуск, 
сключено между Съюза на 
конфедерациите на индустриалците 
и на работодателите в Европа 
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(UNICE), Европейския център на 
предприятията с държавно участие 
(CEEP) и Европейската конфедерация 
на профсъюзите (EКП)1, основаваща 
се на споразумението между 
социалните партньори, вече 
регламентира в достатъчна степен 
на европейско равнище 
съвместяването на семейния и 
професионалния живот.  В много 
държави-членки съществуват 
образцови правила, даващи 
възможност за съвместяване на 
семейния живот с професионалната 
дейност посредством комбинация от 
отпуск по майчинство, родителски 
отпуск, семейни помощи или други 
модели.
_______________________

1OВ L 145, 19.6.1996 г., стр. 4.

Or. de

Изменение 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Правилата относно отпуска по 
майчинство съгласно настоящата 
директива са съставени с цел да се 
вземе предвид фактът, че жените 
действително ще бъдат насърчени да 
се завърнат на работа не посредством
по-дълги периоди на отпуск по 
майчинство, а посредством по-добри 
детски заведения, например за деца 
под тригодишна възраст. 

Or. de
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Изменение 89
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Един от шестте приоритета, 
определени в „Пътна карта за 
равенство между жените и мъжете 
2006—2010 г.“ е постигането на по-
добро съвместяване на 
професионалния, личния и семейния 
живот. В тази връзка Комисията 
предприе преразглеждане на 
съществуващото законодателство в 
областта на равенството между 
половете, с оглед на модернизацията 
му, там където е необходимо. 
Комисията също оповести, че с цел да 
подобри управлението на политиките 
за равенство между половете „ще 
преразгледа съществуващото 
законодателство на ЕС за равенство на 
половете, което не е включено в 
програмата за внасяне на поправки за 
2005 г. (…), с цел то да бъде 
актуализирано, модернизирано и 
преработено, където е необходимо.“
Директива 92/85/ЕИО не беше включена 
в програмата за внасяне на поправки.

(7) Комисията оповести, че „ще 
преразгледа съществуващото 
законодателство на ЕС за равенство на 
половете, което не е включено в 
програмата за внасяне на поправки за 
2005 г. (…), с цел то да бъде 
актуализирано, модернизирано и 
преработено, където е необходимо.“ 
Директива 92/85/ЕИО не беше включена 
в програмата за внасяне на поправки.

Or. fr

Обосновка

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Изменение 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Разпоредбите в настоящата 
директива относно отпуска по 
майчинство следва да не са в 
противоречие с други правила на 
държавите-членки относно 
родителския отпуск и директивата 
следва да не подкопава тези правила.

Or. en

Изменение 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Работничка, която е осиновила 
дете, следва да се ползва от същите 
права като една биологична майка и 
да може да ползва отпуск по 
майчинство при същите условия.

Or. en

Обосновка

Въпреки че приложното поле на настоящата директива се отнася до биологичното 
майчинство, осиновяването на дете налага същите задължения, отговорности и 
трудности при балансирането на личния и професионалния живот.
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Изменение 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането. 

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 24 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

Or. en

Изменение 93
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 16 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
осем седмици, ползван след раждането. 
Този период е от 12 седмици в случай 
на преждевременно раждане или 
едновременно раждане на повече от 
едно дете или при кърмене.По време 
на целия отпуск работничката 
трябва да продължи да получава 
пълния размер на заплатата си
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отпреди началото на отпуска.

Or. fr

Изменение 94
Silvia Costa

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 20 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането, 
и от най-малко четири седмици, 
ползван преди раждането.

Or. it

Изменение 95
Anna Záborská

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Бременни работнички и 
работнички родилки или кърмачки 
трябва да бъдат защитени от 
рисковете за здравето, свързани с 
удълженото и необичайното работно 
време. По-специално те следва да не 
бъдат задължавани да полагат 
извънреден труд, да работят през 
нощта или в неделя и на официални 
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празници.

Or. en

Обосновка

Удълженото и необичайното работно време представляват доказани рискови 
фактори за здравето и безопасността на работничките (вж. например проучването 
на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд 
(EUROFOUND) „Удължено и необичайно работно време в европейските дружества“ 
(Extended and unusual working hours in European companies), Дъблин, 2007 г.; вж. също 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, „Работно време и семейно благоденствие" (Working 
Time and Family Wellbeing), Кеймбридж, 2009 г.) Бременните работнички и 
работничките родилки или кърмачки следва да не бъдат задължени да поемат тези 
рискове. Нещо повече, тъй като детските заведения са затворени в неделя и на 
официални празници, да не работят тогава е от съществено значение за майките, 
които искат да съчетават професионалния и семейния живот.

Изменение 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Бременни работнички и 
работнички родилки или кърмачки 
трябва да бъдат защитени от 
здравословните рискове, свързани с 
продължителното и необичайното 
работно време. По-специално те 
следва да не бъдат задължавани да 
полагат извънреден труд, да работят 
през нощта или в неделя и на 
празници.

Or. de
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Изменение 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Грижите за деца с увреждания са 
особено предизвикателство за 
работещите майки, което следва да 
бъде признато от обществото. 
Повишената уязвимост на 
работещите майки на деца с 
увреждания означава, че на тях 
следва да бъде предоставен 
допълнителен отпуск по майчинство; 
директивата следва да определя 
минималния период на подобен 
отпуск.

Or. de

Изменение 98
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при 
заплащане на обезщетение, равно на 
пълния размер на доходите на 
жената преди излизането в отпуск по 
майчинство. Конвенцията на МОТ за 
закрила на майчинството от 2000 г. 
предвижда задължителен отпуск 
след раждането с продължителност 
шест седмици.

заличава се

Or. fr
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Изменение 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За да се подпомагат 
работничките да съчетават своите 
професионални и семейни права и 
задължения, от съществено значение 
е да се удължи срокът на отпуска по 
майчинство, включително за 
случаите на осиновяване на деца на 
възраст под 12 месеца. 

Or. en

Изменение 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите мерки да 
гарантират, че работничките, 
посочени в член 2 от Директива 
92/85/EИО, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд. 

Or. en
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Изменение 101
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За постигане на истинско 
равенство между половете от 
съществено значение е мъжете да 
имат право на платен отпуск по 
бащинство, предоставян при 
равностойни условия както отпуска 
по майчинство, освен по отношение 
на неговата продължителност, с цел 
постепенно да се създадат 
необходимите условия за равностойно
участие на мъжете и жените в 
професионалната дейност и в 
семейния живот. Горепосоченото 
право следва да се прилага също в 
случаите, когато бащата живее 
заедно с майката на своето дете без 
сключен брак. 

Or. et

Обосновка

Въпреки че правото на платен отпуск по бащинство трябва да бъде подкрепено, тъй 
като то ще бъде един от начините да се помогне на жените да се справят с 
физиологичните последици от бременността и ще ги предпази от дискриминация на 
пазара на труда, не е необходимо този вид отпуск да става задължителен.  Фактът, 
че отпускът по бащинство е платен, ще даде стимул за неговото ползване и сам по 
себе си ще представлява защита срещу неравното третиране. 

Изменение 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Грижите за деца с увреждания 
са особено предизвикателство за 
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работещите майки, което следва да 
бъде признато от обществото. 
Поради повишената уязвимост на 
работещите майки на деца с 
увреждания е необходимо да им се 
предоставя допълнителен отпуск, 
чиято продължителност следва да се 
посочи в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Грижите за деца с увреждания са допълнително физическо, психическо и морално 
предизвикателство за работещите майки. Усилията им да се справят с това 
предизвикателство следва да бъдат признати от обществото. Още по време на 
бременността майките на деца с увреждания трябва да вземат многобройни 
допълнителни мерки, за да обезпечат благоденствието на детето си. Определянето 
на минимален допълнителен отпуск е крайно необходимо, за да могат бременните 
работнички и работещите майки на деца с увреждания да се приспособят към 
предизвикателството и да вземат нужните мерки.

Изменение 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Длъжност, определена като 
„равностойна“ съгласно член 11, 
параграф 2, буква в), следва да 
означава, че тази длъжност е същата 
като предишната както по 
отношение на възнаграждението, 
така и на задълженията, или когато 
това не е възможно,че тази 
длъжност е подобна и отговаря на 
квалификациите на  работничката и 
на съществуващото възнаграждение.

Or. en
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Обосновка

Работодателят следва да положи всички възможни усилия да възстанови 
работничката на предишните условия на труд, но в случай че това обективно не е 
възможно, следва да се прилага гъвкавост и да се запазят правата на труд.

Изменение 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки 
настоятелно се призовават да 
въведат в националните си правни 
системи необходимите мерки да 
гарантират, че вредите, претърпени 
от дадена работничка в резултат на 
нарушения на предвидените в 
настоящата директива задължения, 
подлежат на действителна и 
ефективна компенсация или 
възстановяване, считани от 
държавите-членки за подходящи, 
като тези компенсации или 
възстановявания са възпиращи и 
пропорционални на претърпените 
вреди.

Or. en

Изменение 105
Anna Záborská
Предложение за директива - акт за изменениеСъображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Опитът показва, че закрилата 
срещу нарушаване на правата, 
гарантирани по силата на 
настоящата директива, би била по-
успешна ако на органа или органите, 
компетентни по въпросите на 

заличава се
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равнопоставеността във всяка от 
държавите-членки се предоставят 
правомощия за анализиране на 
свързаните проблеми, разглеждане на 
възможните решения и предоставяне 
на практическо съдействие на 
жертвите. В настоящата директива 
следва да се включи правна уредба с 
оглед на това.

Or. fr

Обосновка

Социалните партньори и законодателят са тези, които трябва да установят 
правилата в светлината на действащото  трудово и социално право и да определят с 
общо съгласие мерките за защита спрямо нарушенията.

Изменение 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Жертвите на дискриминация 
трябва да разполагат с подходяща 
правна защита. Държавите-членки 
трябва да гарантират, в 
съответствие с националните си 
правни системи, че правата на 
бременните жени са ефективно 
защитени.

Or. de
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Изменение 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не може да 
служи като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 
от държавите-членки.

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не следва да 
служи като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 
от държавите-членки, по-специално при 
национални законодателства, които 
чрез комбиниране на отпуска по 
майчинство и по бащинство 
предоставят на майката право на 
най-малко 24 седмици отпуск, 
предоставен преди и/или след датата 
на раждане и заплатен най-малко на 
равнището, предвидено в настоящата 
директива, при дължимото 
съобразяване с националното 
законодателство.
Държавите-членки, които още не са 
направили това, се насърчават силно 
да предприемат необходимите мерки 
за осигуряване на равно третиране на 
бременни работнички и родилки или 
кърмачки в обществения и частния 
сектор, както и на работнички, 
които не са обхванати от 
определението, съдържащо се в член 2 
на Директива 92/85/ЕИО, така че да 
увеличат предимствата на по-
високата раждаемост и по-високата 
трудова заетост при жените. За 
тази цел следва да се обмислят 
данъчни стимули за работодателите.

Or. en
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Изменение 108
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова) 
Директива 92/85/ЕИО 
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1.  Добавя се следното съображение 
13а:
„Като има предвид, че всички 
родители имат правото да се грижат 
за детето си“;

Or. en

Изменение 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 a (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Съображение 14 се заменя със 
следния текст:
„Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки 
или кърмачки, е наложително да им 
се предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 24 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането,
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
8 седмици, ползван [...] след 
раждането.“

Or. en

Обосновка

Удължаването на отпуска по майчинство от настоящите 14 седмици на 24 седмици
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ще даде възможност на родилките, ако желаят, да кърмят децата си шест месеца 
без прекъсване, без да им се налага да „жонглират“ с други възможности като 
например прибягване до медицински удостоверения.

Изменение 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 a (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Съображение 14 се заменя със 
следния текст:
„Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки 
или кърмачки, е наложително да им 
се предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 24 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван [...] след 
раждането;“

Or. en

Изменение 111
Iratxe García Pérez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка -1 б (нова) 
Директива 92/85/EИО
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Добавя се следното съображение 
(14a):
„като има предвид, че за да се 
подпомагат работниците да 
съчетават професионалните си права 
и задължения, държавите-членки се 
насърчават да разгледат дали в 
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рамките на съответните им правни 
системи работещите мъже могат да 
получат индивидуално и 
непрехвърляемо право на отпуск по 
бащинство, като в същото време се 
запазят техните трудови права;“

Or.es

Изменение 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 в (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. Съображение 17 се заменя със 
следния текст: 
„Като има предвид, наред с това, че 
разпоредбите, уреждащи отпуска по 
майчинство, няма да послужат за 
други цели, освен ако не се 
придружават със запазване на 
правата, произтичащи от трудовия 
договор, [...] включително запазване 
на възнаграждението, които 
отговарят на нормите на трудовото 
право в държавите-членки;“

Or. en

Изменение 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 г (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1г. Член 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
„б) „работничка родилка“ е тази 
работничка, която по смисъла на 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика, 
наскоро е родила и уведомява 
работодателя си за своето състояние, 
в съответствие с това 
законодателство и/или практика; за 
целите на настоящата директива 
това съща така е работничка, която 
наскоро е осиновила дете;“

Or. en

Изменение 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 д (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1д. Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
Нощен труд
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, 
посочени в член 2, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд
[...]:
а) през последните 10 седмици преди 
раждането;
б) през останалата част от 
бременността, ако това е необходимо 
в интерес на здравето на майката 
или на нероденото дете;
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в) не по-дълго от шест  месеца през 
периода на кърменето; 
2. Мерките съгласно параграф 1 
трябва да включват възможност, в 
съответствие с националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, за:
а) прехвърляне на съвместим дневен 
работен график; или
б) напускане на работа или 
удължаване на отпуска по 
майчинство, когато такова 
прехвърляне не е технически или 
обективно възможно [...].
3. Работнички, които желаят да 
бъдат освободени от нощен труд, 
информират своя работодател в 
съответствие с установените в 
държавите-членки правила и в 
случаите, посочени в параграф 1, 
буква б), представят медицинско 
свидетелство. 
4. За случаите на самотни родители и 
родители, чиито деца имат сериозни 
увреждания, периодът, посочен в 
параграф 1, може да бъде удължен в 
съответствие с определените от 
държавите-членки процедури.“

Or. en

Изменение 115
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка -1 д (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1д. Член 7 се заменя със следното: 
„Член 7
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Нощен труд
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, 
посочени в член 2, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд 
[...]:
а) през последните 10 седмици преди 
раждането;
б) през останалата част от 
бременността, ако това е необходимо 
за здравето на майката или на 
нероденото дете;
в) през целия период на кърмене.
2. Мерките съгласно параграф 1 
трябва да включват възможност, в 
съответствие с националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, за:
а) прехвърляне на съпоставима
дневна работна смяна; или
б) напускане на работа или 
удължаване на отпуска по
майчинство, когато такова 
прехвърляне не е технически или 
обективно възможно [...].
3. Работнички, които желаят да 
бъдат освободени от нощен труд, 
информират своя работодател 
съгласно установените в 
съответната държава-членка 
правила и в случаите, посочени в 
параграф 1, буква б), представят 
медицинско свидетелство.
4. За случаите на самотни майки и 
майки, чиито деца имат сериозни 
увреждания, периодът, посочен в 
параграф 1, може да бъде удължен в 
съответствие с определените от 
държавите-членки процедури.”

Or. et
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Обосновка

Съгласно директивата нощният труд води до специфичен риск за здравето на 
жените по време на бременност и за известен период от време след раждането.  
Бащите не са изложени на подобен риск и следователно всички разпоредби, които ги 
засягат, в този случай не попадат в регламентираната от директивата област.  
Приложното поле на директивата се ограничава само до здравето на жените и 
децата.  Включването на бащите в обхвата на забраната за нощен труд е извън тези 
граници.  

Изменение 116
Anna Záborská

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 е (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. Създава се следният член 7a:
„Член 7а
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, 
че работничките, посочени в член 2, 
няма да бъдат задължавани да 
полагат извънреден труд по време на 
бременността и в продължение на 
шест месеца след раждането.
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да гарантират, 
че работничките, посочени в член 2, 
няма да бъдат задължавани да 
работят в неделя и на официални 
празници по време на бременността и 
в продължение на шест месеца след 
раждането.“

Or. en

Обосновка

Удълженото и необичайното работно време представляват доказани рискови 
фактори за здравето и безопасността на работничките (вж. например проучването 
на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд 
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(EUROFOUND) „Удължено и необичайно работно време в европейските дружества“ 
(Extended and unusual working hours in European companies), Дъблин, 2007 г.; вж. също 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, „Работно време и семейно благоденствие" (Working 
Time and Family Wellbeing), Кеймбридж, 2009 г.) Бременните работнички и 
работничките родилки или кърмачки следва да не бъдат задължени да поемат тези
рискове. Нещо повече, тъй като детските заведения са затворени в неделя и на 
официални празници, да не работят тогава е от съществено значение за майките, 
които искат да съчетават професионалния и семейния живот.

Изменение 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка -1 е (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1е. Създава се следният член 7a:
„Член 7а
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че бременните 
работнички и работничките родилки 
или кърмачки не са задължени да 
полагат извънреден труд или да 
работят в неделя или на празници по 
време на бременността и шест 
седмици след раждането.”

Or. de

Изменение 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 1. Държавите-членки предприемат 
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необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането.

необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 24 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. en

Обосновка

Понастоящем продължителността на отпуска по майчинство варира между 8 и 45 
седмици в 27-те държави-членки на ЕС, като една част е под формата на платен 
отпуск, а друга - на неплатен отпуск. В някои държави трябва да се подаде молба за 
разрешаване на допълнителен отпуск, за да се продължи кърменето след изтичането 
на платения отпуск по майчинство. Удължаването на отпуска по майчинство от 
настоящите 14 седмици на 24 седмици ще даде възможност на родилките, ако 
желаят, да кърмят децата си шест месеца без прекъсване, без да им се налага да 
„жонглират“ с други възможности като например прибягване до медицински 
удостоверения. 

Изменение 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 24 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. en
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Изменение 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 14 седмици преди и/или 
след раждането. 

Or. de

Обосновка

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt. 

Изменение 121
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/EИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 16 седмици преди и/или 
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след раждането. след раждането.

Or. fr

Изменение 122
Iratxe García Pérez

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането. 

При изчисляването на тези 18 
седмици се отчитат следните 
правила: 
- по отношение на последните 
четири седмици от периода, посочен в 
параграф 1, предоставяният на 
национално ниво родителски отпуск 
може да се счита за отпуск по 
майчинство, ако осигурява степен на 
обща закрила на работничките по 
смисъла на член 2 от настоящата 
директива, отговаряща на степента, 
определена в Директивата. В такива 
случаи продължителността на 
гарантирания отпуск трябва да бъде 
по-голяма от периода на родителския 
отпуск, предвиден в Директива 
96/34/ЕО; 
- заплащането за последните четири 
седмици отпуск не може да бъде по-
малко от обезщетението, упоменато 
в член 11, параграф 3, или 
алтернативно може да бъде средната 
стойност на заплащането за 
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последните 18 седмици от отпуска по 
майчинство, което е най-малко (X%) 
от последната месечна работна 
заплата или от средна месечна 
работна заплата;  
- ако в дадена държава-членка 
съществуват разпоредби за платен 
отпуск по майчинство от поне 16 
седмици, то тя може да реши 
последните две седмици да се добавят 
от родителския отпуск, предоставян 
на национално ниво, при същото 
равнище на заплащане. 

Or. es

Обосновка

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos. 

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia. 

Изменение 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По отношение на последните 
четири седмици от периода, посочен в 
параграф 1, съществуваща на 
национално равнище схема за отпуск 
по семейни причини може да се счита 
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за отпуск по майчинство за целите на 
настоящата директива, при условие 
че осигурява цялостна защита на 
работничките по смисъла на член 2 
на директивата, която е равностойна 
на определеното в настоящата 
директива равнище. В този случай 
общата продължителност на 
предоставения отпуск трябва да 
надхвърля периода на родителския 
отпуск, предвиден в Директива 
96/34/ЕО.
Възнаграждението за последните 
четири седмици от отпуска по 
майчинство не е по-ниско от 
обезщетението, посочено в член 11, 
параграф 3, или като алтернативен 
вариант може да се равнява на 
средния размер на възнаграждението 
за 18-те седмици на отпуск по 
майчинство, което се равнява на поне 
две трети от последната месечна 
заплата или от средната месечна 
заплата, както е постановено 
съгласно националното 
законодателство, до максималния 
размер, определен в националното 
законодателство. Държавите-членки 
могат да определят периода, въз 
основа на който се изчислява 
размерът на тази средна месечна 
работна заплата. 

Or. de

Изменение 124
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Directive 92/85/EEC
Article 8 – paragraph 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, 
постановен в параграф 1, включва 
задължителен отпуск от най-малко 
шест седмици след раждането. 
Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след 
раждането.

заличава се

Or. sv

Обосновка

Отпускът по майчинство, както и родителският отпуск, е право, а не задължение.

Изменение 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, трябва да включва 
задължителен отпуск по майчинство от 
най-малко две седмици, които съгласно 
националното законодателство и/или 
практика могат да бъдат разделени 
между периодите преди и/или след 
раждането. Държавите-членки могат да 
ограничат периода на отпуска по 
майчинство преди раждането.

Or. de
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Изменение 126
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/EИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
платен отпуск от най-малко осем 
седмици след раждането.

Or. fr

Изменение 127
Silvia Costa

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
изцяло платен отпуск по майчинство
от най-малко шест седмици след 
раждането и от най-малко четири 
седмици преди раждането, без да се 
засягат националните 
законодателства, които предвиждат 
по-дълъг период на задължителен 
отпуск преди раждането. Държавите-
членки приемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че работничките по 
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смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането. Задължителният период 
от десет седмици отпуск по 
майчинство (шест седмици след 
раждането и четири седмици преди 
раждането) се прилага спрямо всички 
работнички, независимо от броя на 
изработените от тях дни преди 
раждането.

Or. it

Изменение 128
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането. 

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен
отпуск по майчинство от най-малко 
шест седмици след раждането. 
Държавите-членки могат да 
удължат задължителната част от 
отпуска по майчинство до не повече 
от шест седмици преди раждането.
Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането. Задължителният 
период от шест седмици отпуск по 
майчинство се прилага спрямо всички 
работнички, независимо от броя на
изработените от тях дни преди 
раждането.
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Or. et

Обосновка

Сумата, заплатена по време на бременността и след раждането, е обезщетение, а не 
заплата! Въпросното обезщетение е уредено в член 11, параграф 3 и изменение 57.

Изменение 129
Jens Rohde

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко две седмици, 
които се ползват преди и/или след 
раждането, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика.
Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

Or. da

Обосновка

По принципни съображения е необходимо задължителната част от отпуска по 
майчинство да не бъде удължавана. Независимо от задължението за гарантиране на 
правата на жените и пълното равенство, засегнатите лица сами трябва да вземат 
решение по какъв начин и до каква степен желаят да упражняват правата си.
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Изменение 130
Barbara Matera

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането, без да се засягат 
националните законодателства, 
които предвиждат период на 
задължителен отпуск по майчинство 
преди раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

Or. it

Обосновка

Десет държави-членки (Италия, Франция, Белгия, Австрия, Германия, Люксембург, 
Гърция, България, Нидерландия и Финландия) предвиждат в своето национално 
законодателство период на задължителен отпуск по майчинство преди раждането.

Задължителният характер на тези разпоредби 
- дава възможност за по-голяма закрила на жените (ако този въпрос зависи изцяло от 
техния свободен избор, е възможно те да бъдат убедени да се откажат от своето 
право);
- гарантира необходимата предвидимост във времето за работодателите, които 
трябва да организират трудовата дейност. 
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Изменение 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При едновременно раждане на 
повече от едно дете отпускът по 
майчинство продължава 31, 33, 35 и 
37 седмици съответно за раждане на 
две, три, четири или пет деца 
едновременно.

Or. en

Обосновка

Едновременното раждане на повече от едно дете е предизвикателство за цялото 
семейство, но най-вече за майката. Затова трябва да й се предостави много по-дълъг 
отпуск по майчинство, за да може да се приспособи и да се възстанови напълно след 
раждането. Освен това едновременно раждане на повече от едно дете се случва 
рядко, така че това няма да представлява значителна тежест за работодателите.

Изменение 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При едновременно раждане на 
повече от едно дете отпускът по 
майчинство, посочен в параграф 2, се 
удължава в съответствие с 
националното законодателство. 

Or. en
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Изменение 133
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Работничката трябва да посочи 
кога е избрала да ползва 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство в срок до един месец 
преди започването на отпуска.

Or. et

Обосновка

Два месеца са неразумно дълъг срок. Според това, което стана широко 
разпространена практика в трудовото законодателство на държавите-членки, 
срокът за предварително уведомяване в различните случаи е един месец.

Изменение 134
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/EИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на 
допълнителния отпуск следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
от четири седмици в случаите на 
преждевременно раждане, при
едновременно раждане на повече от 
едно дете или при кърмене.



AM\799597BG.doc 45/68 PE431.025v01-00

BG

майката и на детето/децата.

Or. fr

Изменение 135
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен изцяло 
платен отпуск по майчинство при 
особени обстоятелства, например
когато майката е с увреждания или в 
случаите на преждевременно раждане, 
раждане на мъртво дете, при 
цезарово сечение, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания и при 
едновременно раждане на повече от 
едно дете. Продължителността на 
допълнителния отпуск по майчинство 
след раждането следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата.

Or. et

Изменение 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен
отпуск в случаите на преждевременно 
раждане, за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на съответния отпуск 
в конкретни ситуации, като 
например случаите на преждевременно 
раждане, раждане на мъртво дете,
при цезарово сечение, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания, майки с 
увреждания, майки в тийнейджърска 
възраст, едновременно раждане на
повече от едно дете или при раждане, 
което е в рамките на 18 месеца след 
предходно раждане.
Продължителността на допълнителния 
отпуск по майчинство след 
раждането следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата.

Or. en

Изменение 137
Ilda Figueiredo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен изцяло 
платен отпуск по майчинство в 
случаите на преждевременно раждане, 
раждане на мъртво дете, при 
цезарово сечение, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания, майки с 
увреждания, майки в тийнейджърска 
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и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

възраст, едновременно раждане на 
повече от едно дете или при раждане, 
което е в рамките на 18 месеца след 
предходно раждане.
Продължителността на допълнителния 
отпуск по майчинство след 
раждането следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата. 
Държавите-членки също осигуряват 
период на изцяло платен отпуск от 
дванадесет седмици в случаи на 
раждане на мъртво дете.

Or. pt

Изменение 138
Iratxe García Pérez

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен 
отпуск в случаите на преждевременно 
раждане, за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата. 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на по-дълъг отпуск по 
майчинство в специални случаи по 
медицински причини, като например
случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.  

Or. es
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Изменение 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата. В 
случаите на деца с увреждания се 
предоставя допълнителен отпуск от 
най-малко осем седмици.

Or. en

Обосновка

Грижите за деца с увреждания са допълнително физическо, психическо и морално 
предизвикателство за работещите майки. Усилията им да се справят с това 
предизвикателство следва да бъдат признати от обществото. Още по време на 
бременността майките на деца с увреждания трябва да вземат многобройни 
допълнителни мерки, за да обезпечат благоденствието на детето си. Определянето 
на минимален допълнителен отпуск е крайно необходимо, за да могат бременните 
работнички и работещите майки на деца с увреждания да се приспособят към 
предизвикателството и да вземат нужните мерки.

Изменение 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането 
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не 
оказват въздействие върху 
продължителността на отпуска по 
майчинство.

заличава се

Or. de

Изменение 141
Siiri Oviir

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането 
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не 
оказват въздействие върху 
продължителността на отпуска по 
майчинство.“

заличава се

Or. et

Обосновка

Отпускът по майчинство представлява отсъствие от работа.  Ако една жена 
трябва да се върне на работа след отпуск по майчинство, но се разболее (например, 
ако страда от депресия), тя може да получи удостоверение за неработоспособност 
по същия начин, както всеки друг. В този случай няма дискриминация.  Трябва да се 
вземе предвид и фактът, че в много държави-членки отпускът по майчинство е 
последван от родителски отпуск. 
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Изменение 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а.. Настоящата директива не се 
прилага спрямо самостоятелно 
заетите работнички.

Or. de

Изменение 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Ако националното 
законодателство и/или практиката 
предвиждат отпуск по майчинство, 
надвишаващ 18 седмици, това може 
да се счита за част от всеки 
допълнителен период на отпуск по 
майчинство, предвиден съгласно 
параграфи 3 и 4. 

Or. en

Изменение 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В рамките на националното 
законодателство държавите-членки 
се насърчават да обезпечават 
самостоятелно заетите работнички 
в съответствие със законови 
разпоредби, подобни на тези, 
съдържащи се в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Правното положение на самостоятелно заетите работнички се различава 
значително в различните държави-членки и по тази причина всяка държава-членка 
следва да предостави правни основания за защита на правата на самостоятелно 
заетите работнички.

Изменение 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавите-членки гарантират 
правата на майките, като осигуряват 
специални работни условия, 
подпомагащи децата с увреждания.

Or. en

Изменение 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1b. Създава се следният член 8a:
„Член 8а
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разпоредбите на 
настоящата директива, отнасящи се 
до отпуска по майчинство, се 
прилагат и за случаите на 
осиновяване на деца под 12 месеца.“

Or. en

Изменение 147
Ilda Figueiredo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова) 
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Създава се следният член 8a:
„Член 8а
Отпуск по бащинство/съвместно 
майчинство
1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки работниците, 
чиито партньорки, с които 
съжителстват на семейни начала, са 
родилки, да имат право на изцяло 
платен и непрехвърлим отпуск по 
бащинство/съвместно майчинство 
от най-малко четири седмици, като 
две от тях са задължителни, който 
да могат да ползват, след като 
тяхната съпруга/партньорка роди.
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Държавите-членки, които все още не 
са въвели задължително ползване на 
изцяло платен и непрехвърлим отпуск 
по бащинство/съвместно майчинство 
от най-малко две седмици, след като 
съпругата/партньорката, с която 
даден работник съжителства на 
семейни начала, роди, се насърчават 
силно да го въведат, за да стимулират 
равностойното участие на двамата 
родители в съвместяването на 
семейните права и задължения.
2. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците, чиито 
партньорки, с които съжителстват 
на семейни начала, са родилки, имат 
право на специален отпуск, включващ
неизползваната част от отпуска по 
майчинство, в случай на смърт или 
физическа неспособност на майката.“

Or. pt

Изменение 148
Ilda Figueiredo

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да
гарантират, че работодателите не 
могат за свое собствено удобство да 
прекъснат отпуска по майчинство 
или бащинство или специалния 
отпуск за гледане на дете, както и за 
забрана на уволнението и на всякакви 
подготовки за уволнение на 
работничките по смисъла на член 2, за 
периода от началото на бременността до 
една година след края на отпуска по 
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където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

майчинство, посочен в член 8, параграф 
1. Уволнението по време на този 
период се счита за основано на 
дискриминационни причини и 
надлежно се уточнява в писмен вид,
освен в изключителни случаи, които не 
са свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. pt

Изменение 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие. 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да
гарантират, че работодателите не 
могат за свое собствено удобство да 
прекъснат отпуска по майчинство за 
гледане на дете, както и за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до най-малко 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, посочен в член 8, параграф 
1.
Уволнението по време на този период 
се обосновава официално и се 
уточнява надлежно в писмен вид, 
освен в изключителни случаи, които не 
са свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, и, където е 
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приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. en

Изменение 150
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до два месеца 
след края на отпуска по майчинство, 
посочен в член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е жената да бъде защитена след завръщането си от отпуска по 
майчинство в продължение на определен период. 
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Изменение 151
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако засегнатата 
работничка поиска това.

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
осем месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8,
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако засегнатата 
работничка поиска това.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е жената да бъде защитена след завръщането си от отпуска по 
майчинство в продължение на определен период. 

Изменение 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
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уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Това не 
накърнява съществените разпоредби 
на националното право относно 
уволнението.

Or. de

Изменение 153
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

2. Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид.

Or. fr

Изменение 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 - точка 4 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че по време на отпуск по 
майчинство работничките се 
ползват със същата защита от 
уволнение, посочена в член 1, както 
работничките по смисъла на член 2.

Or. en

Изменение 155
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a ) Точка 1 се заменя със следния 
текст:
"1) в случаите, посочени в членове 5, 
6 и 7, на работничките по смисъла на 
член 2, трябва да бъдат осигурени 
права, произтичащи от трудовия 
договор, включително запазване на 
трудовото възнаграждение или право 
на съответно обезщетение, съгласно 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика;“

Or. fr

Изменение 156
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква -а  а)(нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa). Точка 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
"б) запазване на трудовото 
възнаграждение [...]  на работничките, 
по смисъла на член 2 или право на 
получаване на съответно 
обезщетение по смисъла на член 2;“

Or. fr

Изменение 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си;

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си; в 
извънредни случаи на 
преструктуриране или радикална 
реорганизация на производствения 
процес, на органа, който представлява 
интересите на работниците, трябва 
винаги да се предоставя 
възможността съвместно с 
работодателя да обсъжда 
последиците от тези промени върху 
съответните работнички.

Or. de
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Изменение 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата 
или на средна месечна работна 
заплата, в съответствие с тавана, 
определен от националното 
законодателство, ако има такъв. Този 
таван не може да бъде по-нисък от 
размера на обезщетението, получавано 
от работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да 
определят периода, върху който се 
изчислява тази средна месечна 
работна заплата.

(3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б), не може да бъде по-ниско от 
размера на обезщетението, получавано 
от работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние, или по-
ниско от две трети от последната 
месечна заплата на работничката 
съгласно националното 
законодателство; националният 
законодател може да определя 
тавани и референтни периоди. 

Or. de

Обосновка

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt. 
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Изменение 159
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква в)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако 
има такъв. Този таван не може да 
бъде по-нисък от размера на 
обезщетението, получавано от 
работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да 
определят периода, върху който се 
изчислява тази средна месечна 
работна заплата.

3. Обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средната месечна работна заплата 
през задължителния период.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е в съответствие с Директива 2006/54/ЕО.

Изменение 160
Jens Rohde

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 

3. обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
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гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата 
или на средна месечна работна 
заплата, в съответствие с тавана, 
определен от националното 
законодателство, ако има такъв. Този 
таван не може да бъде по-нисък от 
размера на обезщетението,
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 
основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да 
определят периода, върху който се 
изчислява тази средна месечна 
работна заплата.

гарантира доход, равностоен на този, 
който засегнатите работнички биха 
получили в случай на прекъсване на 
трудова дейност на основание, 
свързано със здравословното им 
състояние, в съответствие с тавана, 
определен от националното 
законодателство, ако има такъв. 
Държавите-членки и/или социалните 
партньори следва да определят 
размера на обезщетението на 
равнище, което зачита и гарантира 
правата на жените и пълното 
равенство между половете.

Or. da

Обосновка

По причини, свързани с принципа на субсидиарност, този вид разпоредба следва да 
бъде от компетентността на държавите-членки.  Определянето на равнището на 
социалните обезщетения и на правила за заплащането е и трябва да остане в 
областта на компетентност на държавите-членки.

Изменение 161
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква в)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от размера на обезщетението, 

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Държавите-членки могат да 
определят периода, върху който се 
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получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 
основание, свързано със 
здравословното им състояние.
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

изчислява тази средна месечна работна 
заплата.

Or. fr

Изменение 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в a) (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Създава се точка 3a, както следва:
„3а. Размерът на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2, не е по-нисък от 
размера на обезщетението, 
получавано от работнички родилки 
или кърмачки по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудовата 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние.”

Or. en

Изменение 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква г а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – точка 5 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Създава се точка 5a, както следва: 
„5а. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване 
на работодателите и за стимулиране 
на диалога между социалните 
партньори, за да се осигури 
подпомагането на реинтеграцията и 
обучението на работничките, които 
се връщат на работа след отпуск по 
майчинство, когато е необходимо 
и/или когато работничките поискат 
това и в съответствие с 
националното законодателство.“

Or. en

Изменение 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Създава се следният член 11a:
„Член 11а 
Освобождаване от работа за кърмене 
Майка, която кърми детето си, има 
право на освобождаване от работа за 
тази цел. Държавите-членки биват 
призовавани настоятелно да 
отчитат надлежно интересите на 
майките кърмачки. "

Or. en
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Изменение 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Създава се следният член-11 б:
„Член 11б
Предотвратяване на 
дискриминацията
Държавите-членки насърчават 
работодателите, чрез колективни 
споразумения или практики, да 
предприемат ефективни мерки за 
предотвратяване на 
дискриминацията срещу жените по 
причина бременност, отпуск по 
майчинство или отпуск за 
осиновяване.”

Or. en

Изменение 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се следният член 12г:
„Член 12г
Орган по въпросите на 
равнопоставеността
Държавите-членки гарантират, че 
органът/органите за насърчаване, 
анализ, мониторинг и подпомагане на 
равното третиране на всички лица 
без дискриминация, основана на пола, 

заличава се
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упоменат(и) в член 20 от Директива 
2002/73/ЕО, преработена с Директива 
2006/54/ЕО, в допълнение разполага(т) 
с правомощия по въпросите, 
попадащи в обхвата на настоящата 
директива, в случаите, в които тези 
въпроси са преди всичко свързани с 
принципа за равно третиране, а не със 
здравето и безопасността на 
работничките.

Or. de

Обосновка

Политиките за улесняване на постигането на баланс между професионалния и личния 
живот следва също да вземат предвид целта за намаляване на бюрокрацията. 
Възлагането на допълнителни задачи, свързани със защитата на майките, на 
националните органи по въпросите на равенството, като че ли противоречи на тази 
цел. 

Изменение 167
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [пет години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки пет години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [три години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки три години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

Or. fr
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Изменение 168
Anna Záborská

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с 
принципа за равните възможности на 
половете, този доклад, inter alia, 
осигурява оценка на въздействието на 
взетите мерки за жените и мъжете.
В светлината на получената 
информация този доклад включва, ако е 
необходимо, предложения за преработка 
и актуализиране на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В светлината на 
получената информация този доклад 
включва, ако е необходимо, 
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Тъй като мъжете не са в състояние поради своите биологически характеристики да 
раждат деца или да ги кърмят, настоящата директива се отнася единствено за 
бременните работнички, работничките родилки или кърмачки. Следователно няма 
основание да се извършва позоваване на интегрирания подход спрямо равенството на 
половете. Ако някога биологичните характеристики на мъжете им  позволят да 
раждат деца, би трябвало да се прилагат правилата на интегрирания подход спрямо 
равенството на половете, тъй като мъжът и жената ще се намират в подобна 
ситуация.

Изменение 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Предложение за директива – акт за изменение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 

2. Докладът на Комисията взема 
предвид, когато е подходящо, гледните 
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точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с принципа 
за равните възможности на половете, 
този доклад, inter alia, осигурява оценка 
на въздействието на взетите мерки за 
жените и мъжете. В светлината на 
получената информация, този доклад 
включва, ако е необходимо, 
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

точки на социалните партньори и 
съответните неправителствени 
организации. В съответствие с принципа 
за равните възможности на половете, 
този доклад, inter alia, осигурява оценка 
на въздействието на взетите мерки за 
жените и мъжете. Той включва и 
оценка на въздействието, 
анализираща социалните и 
икономически последици на равнище 
ЕС от едно допълнително удължаване 
на срока на отпуска по майчинство. В 
светлината на получената информация, 
този доклад включва, ако е необходимо, 
предложения за преработка и 
актуализиране на Директива 92/85/ЕИО, 
изменена с настоящата директива.

Or. en


