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Grozījums Nr. 1
Edite Estrela
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 5.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Barselonas 2002. gada 15. un 
16. marta Eiropadomes prezidentūras 
secinājumos tika izvirzīts mērķis, ka 
dalībvalstīm būtu jānovērš apgrūtinājumi 
sieviešu iesaistei darba tirgū un līdz 
2010. gadam jācenšas izveidot bērnu 
aprūpes struktūrvienības vismaz 90 % 
bērnu vecumā no trim gadiem līdz 
obligātajam skolas vecumam un vismaz 
33 % bērnu līdz trīs gadu vecumam tā, lai 
šie pakalpojumi būtu vienlīdz pieejami 
gan pilsētās, gan laukos.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 7. un 84.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6d) Pasaules Veselības organizācija 
2002. gada 16. aprīlī nāca klajā ar 
vispārējo stratēģiju zīdaiņu un mazu 
bērnu barošanai, kura apstiprināta ar 
55. Pasaules Veselības asamblejas 
Rezolūciju Nr. 55.25 un kurā norādīts, ka 
zīdaiņu barošana tikai ar mātes pienu 
pirmo sešu dzīves mēnešu laikā nodrošina 
viņu pilnvērtīgu augšanu un attīstību. 
Ņemot vērā šo rezolūciju, dalībvalstīm 
būtu jāsekmē minētajam mērķim 
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atbilstīga atvaļinājuma piešķiršana.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 16., 101., 111.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai palīdzētu strādājošajiem 
saskaņot darba un ģimenes dzīvi un 
panāktu vīriešu un sieviešu īstu 
vienlīdzību, ir svarīgi paredzēt vīriešiem 
tiesības izmantot apmaksātu paternitātes 
atvaļinājumu, ko piešķir ar līdzvērtīgiem 
noteikumiem kā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, izņemot attiecībā 
uz ilgumu, nolūkā pamazām izveidot 
iepriekš minētajam mērķim nepieciešamos 
apstākļus. Šīs tiesības jāparedz arī 
neprecētiem pāriem. Dalībvalstis tiek 
aicinātas meklēt iespēju savā tiesību 
sistēmā piešķirt strādājošiem vīriešiem 
individuālas un nenododamas tiesības uz 
paternitātes atvaļinājumu, saglabājot no 
darba līguma izrietošās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Edite Estrela
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 15.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Lai palīdzētu strādājošajiem 
apvienot darba un ģimenes dzīvi, svarīgi ir 
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paredzēt ilgāku grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, tostarp attiecībā uz 
gadījumiem, kad adoptē par 12 mēnešiem 
jaunākus bērnus. Strādājošajam, kas ir 
adoptējis par 12 mēnešiem jaunāku 
bērnu, ir jābūt tādām pašām tiesībām kā 
dabiskiem vecākiem un iespējai ņemt 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
vai paternitātes atvaļinājumu ar tādiem 
pašiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edite Estrela, Siiri Oviir
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 29. un 115.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.g Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu 
pantu: 

„7. pants
Nakts darbs

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
minētajām strādājošajām sievietēm 
neliek veikt nakts darbu un strādāt 
virsstundas:
a) desmit nedēļas pirms dzemdību 
datuma;
b) atlikušajā grūtniecības laikā, ja tas 
nepieciešams mātes vai nedzimušā bērna 
veselībai;
c) visu laiku, kamēr bērns tiek barots ar 
krūti.
2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/ 
vai valsts praksi šā panta 1. punktā 
minētajiem pasākumiem jāparedz 
iespēja:
a) pāriet uz atbilstošu darba laiku dienā
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vai
b) saņemt atvaļinājumu vai pagarināt 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
gadījumos, ja pāreja uz darbu dienā 
tehniski un/vai objektīvi nav iespējama 
[...].
3. Strādājošās, kas vēlas, lai viņas 
atbrīvotu no nakts darba, saskaņā ar 
attiecīgajā dalībvalstī paredzētajiem 
noteikumiem par to informē darba devēju 
un 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajā 
gadījumā iesniedz viņam medicīnisku 
izziņu.
4. Vientuļiem vecākiem un vecākiem, 
kuru bērniem ir smaga invaliditāte, 
1. punktā minēto posmu var pagarināt 
saskaņā ar dalībvalstīs noteiktajām 
procedūrām.”

Or. en

Grozījums Nr. 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 31., 32. un 122.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
strādājošajām sievietēm pirms un/vai pēc 
dzemdībām ir tiesības saņemt grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst 
vismaz 20 nedēļas pēc kārtas.

Aprēķinot minētās 20 nedēļas, ņem vērā 
šādus noteikumus:
- neatkarīgi no 1. punktā minētā perioda 
pēdējām sešām nedēļām dalībvalstu 
līmenī paredzēto ar ģimenes apstākļiem 
saistīto atvaļinājumu sistēmu šajā 
direktīvā var uzskatīt par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu ar nosacījumu, ka 
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attiecīgā sistēma nodrošina visaptverošu 
2. panta definēto strādājošo sieviešu 
aizsardzību, kas ir līdzvērtīga šajā 
direktīvā noteiktajam līmenim. Šādā 
gadījumā kopējam piešķirtā atvaļinājuma 
periodam jābūt garākam par bērna 
kopšanas atvaļinājuma periodu, kas 
paredzēts Direktīvā 96/34/EK;
- samaksa par pēdējām sešām 
atvaļinājuma nedēļām nedrīkst būt 
mazāka par 11. panta 3. punktā minēto 
pabalstu vai arī visā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laikā saņemtās 
samaksas vidējā summa ir līdzvērtīga 
samaksai, kas aprēķināta par pirmajām 
14 atvaļinājuma nedēļām, ja par šīm 
14 nedēļām aprēķinātā mēneša izpeļņa ir 
līdzvērtīga pēdējai mēnešalgai vai vidējai 
mēnešalgai;
- ja dalībvalsts ir paredzējusi vismaz 
18 nedēļu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu ar pilnu samaksu, šī 
dalībvalsts var nolemt, ka pēdējās divas 
nedēļas piešķir kā šajā valstī pieejamo 
paternitātes atvaļinājumu ar tādu pašu 
samaksas apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 33., 127. un 128.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais un pilnībā 
apmaksāts grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas, neskarot 
spēkā esošos dalībvalstu tiesību aktus, ar 
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strādājošajām sievietēm ir tiesības brīvi 
izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām.

ko paredz obligātu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu pirms bērna 
piedzimšanas. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
definētajām strādājošajām sievietēm ir 
tiesības brīvi izvēlēties grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma neobligātās daļas 
laiku pirms vai pēc dzemdībām. Obligāto 
sešu nedēļu atvaļinājumu piemēro visām 
strādājošajām sievietēm neatkarīgi no 
pirms dzemdībām nostrādāto dienu skaita.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 36.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki 
bērni, 2. punktā minēto grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu par katru nākamo 
bērnu pagarina saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 37. un 133

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

2.d Strādājošajai sievietei ir jāpaziņo par 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas izvēlēto ilgumu ne vēlāk 
kā vienu mēnesi pirms šāda atvaļinājuma 
sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 38., 135. un 138

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir pilnībā 
apmaksātu papildu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu īpašos medicīniski 
pamatotos gadījumos, piemēram, ja 
dzemdības ir priekšlaicīgas, piedzimis 
bērns ar invaliditāti, mātei ir invaliditāte, 
māte ir pusaudze, dzimuši vairāki bērni vai 
arī dzemdības notikušas 18 mēnešu laikā 
pēc iepriekšējām dzemdībām. Papildu 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumam pēc dzemdībām jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām. Ja 
dalībvalstu tiesību akti un/vai prakse 
paredz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu vai bērna kopšanas 
atvaļinājumu, kas ilgst vairāk nekā 20 
nedēļas, to var ieskaitīt jebkurā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
papildu periodā, kas paredzēts saskaņā ar 
3. un 4. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Edite Estrela
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 43.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Paternitātes atvaļinājums
1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai strādājošajiem, kuru 
pastāvīgā partnere ir nesen dzemdējusi 
bērnu, ir tiesības uz vismaz divu nedēļu 
ilgu pilnībā apmaksātu un citai personai 
nenododamu paternitātes atvaļinājumu, 
kas ir jāizmanto pēc laulātās vai 
pastāvīgās partneres dzemdībām viņas 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā.
Dalībvalstis, kas vēl nav ieviesušas pilnībā 
apmaksātu un citai personai nenododamu 
paternitātes atvaļinājumu, kas ir obligāti 
jāizmanto grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā vismaz divas 
nepārtrauktas nedēļas pēc strādājošā 
laulātās vai pastāvīgās partneres 
dzemdībām, ir īpaši aicinātas ieviest šādu 
atvaļinājumu, lai veicinātu abu vecāku 
vienlīdzīgu līdzdalību ģimenes tiesību un 
pienākumu izpildē.
2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
strādājošajiem, kuru pastāvīgā partnere ir 
nesen dzemdējusi, piešķir īpašu 
atvaļinājumu, tostarp grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma neizmantoto daļu 
mātes nāves vai fiziskas nespējas 
gadījumā.”
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Edite Estrela
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 44.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Adopcijas atvaļinājums
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka arī gadījumos, kad 
adoptē par 12 mēnešiem jaunāku bērnu, 
piemēro šīs direktīvas noteikumus par 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
un paternitātes atvaļinājumu.”

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 45., 148. un 149

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz vismaz sešiem mēnešiem pēc 
8. panta 1. punktā paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma beigām. 
Atlaišanu minētā perioda laikā oficiāli un 
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atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

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

Or. en

Grozījums Nr. 14
Edite Estrela
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 57. (ņemot vērā EMPL komitejā 
apstiprināto punktu)

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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