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Predlog spremembe 1
Edite Estrela
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V ciljih iz sklepov predsedstva 
Evropskega sveta v Barceloni 15. in 
16. marca 2002 je zapisano, da morajo 
države članice odpraviti prepreke za 
vključevanje žensk na trg dela ter do leta 
2010 zagotoviti otroško varstvo za 90 % 
otrok v starosti od treh let do šoloobvezne 
starosti in za najmanj 33 % otrok v 
starosti do treh let, to varstvo mora biti 
enako dostopno v mestih in na podeželju.

Or. en

Predlog spremembe 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 7 in 84

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) Globalna strategija Svetovne 
zdravstvene organizacije za prehrano 
novorojenčkov in majhnih otrok s 16. 
aprila 2002, ki je bila z Resolucijo 55.25 
potrjena na 55. skupščini te organizacije, 
navaja, da hranjenje izključno z 
materinim mlekom v prvih šestih mesecih 
otrokovega življenja zagotavlja optimalno 
rast in razvoj. Na podlagi te resolucije 
morajo države članice spodbujati dopuste, 
ki to omogočajo.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 16, 101, 111

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V pomoč delavcem pri usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja in za 
resnično enakost med spoloma je 
bistveno, da so moški upravičeni do 
plačanega očetovskega dopusta, ki bo 
razen po dolžini odobren na enaki podlagi 
kot porodniški dopust, s čimer bi postopno 
ustvarili potrebne pogoje. Do tega bi 
morali biti upravičeni tudi neporočeni 
pari. Države članice naj pretehtajo, ali 
njihov pravni sistem omogoča, da se 
zaposlenim moškim dodeli neprenosljiva 
individualna pravica do očetovskega 
dopusta brez izgube pravic iz zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 4
Edite Estrela 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) V pomoč delavcem pri usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja je 
bistveno, da se zagotovi daljši porodniški 
in očetovski dopust, tudi v primeru 
posvojitve otrok, mlajših od 12 mesecev. 
Delavci, ki posvojijo otroka, mlajšega od 
12 mesecev, morajo imeti enake pravice 
kot biološki starši in morajo imeti 
možnost, da vzamejo porodniški ali 
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očetovski dopust pod enakimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 5
Edite Estrela, Siiri Oviir 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 29 in 115 

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 g (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–1g. Člen 7 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

„Člen 7
Nočno delo

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da v členu 2 
navedene delavke ne bodo zavezane 
opravljati nočnega dela in nadur:
(a) deset tednov pred predvidenim 
datumom porodom;
(b) preostali čas nosečnosti, če je to 
potrebno za zdravje matere ali nerojenega 
otroka;
(c) ves čas dojenja.
2. V odstavku 1 navedeni ukrepi morajo 
imeti v skladu z nacionalno zakonodajo 
in/ali nacionalno prakso za posledico 
možnost:
(a) premestitve na ustrezno delovno 
mesto podnevi; ali
(b) dopusta ali podaljšanja porodniškega 
dopusta, kadar takšna premestitev 
tehnično in/ali objektivno ni izvedljiva
[…].
3. Delavke, ki ne želijo opravljati nočnega 
dela, morajo o tem obvestiti svojega 
delodajalca v skladu s pravili, ki so jih 
določile države članice, ter mu v primeru 
iz odstavka 1(b) predložiti zdravniško 
potrdilo.
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4. Za starše samohranilce in starše otrok s 
hudo telesno ali duševno prizadetostjo se 
lahko obdobja iz odstavka 1 podaljšajo v 
skladu s postopki, ki jih določijo države 
članice".

Or. en

Predlog spremembe 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 31, 32 in 122 

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 18 
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu. 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da imajo delavke iz 
člena 2 pravico do neprekinjenega obdobja 
porodniškega dopusta, ki traja vsaj 20
tednov in je razporejen pred in/ali po 
porodu.

Pri izračunu teh 20 mesecev je treba 
upoštevati naslednja pravila:
– za zadnjih šest tednov obdobja iz prvega 
odstavka lahko obstoječi načrt na 
nacionalni ravni razpoložljivega dopusta, 
povezanega z družino, šteje za porodniški 
dopust v smislu te direktive pod pogojem, 
da zagotavlja splošno varstvo delavk iz 
člena 2 te direktive, ki ustreza ravni, 
določeni v tej direktivi. V takem primeru 
mora biti celotno obdobje odobrenega 
dopusta daljše od starševskega dopusta iz 
Direktive 96/34/ES;
– plačilo za zadnjih šest tednov dopusta ne 
sme biti nižje od nadomestila iz člena 
11(3) oziroma lahko plačilo, ki ga delavka 
prejema v obdobju porodniškega dopusta, 
v povprečju ustreza plačilu, kot je bil 
izračunan za prvih 14 tednov dopusta, če 
izračunano mesečno plačilo za teh 14 
tednov ustreza plači zadnjega meseca ali 
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povprečni mesečni plači;
– če je država članica uvedla polno 
plačani porodniški dopust za obdobje 
najmanj 18 tednov, lahko odloči, da se za 
zadnja dva tedna ob enaki ravni plačila 
lahko uveljavlja očetovski dopust, ki je 
razpoložljiv na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 33, 127 in 128

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega 
dopusta po porodu. Države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da je delavkam 
iz člena 2 zagotovljeno, da lahko svobodno 
izberejo, kdaj vzamejo neobvezni del 
porodniškega dopusta, pred ali po porodu.

2. Porodniški dopust iz odstavka 1 
vključuje vsaj šest tednov obveznega polno 
plačanega porodniškega dopusta po 
porodu, ne glede na veljavne nacionalne 
zakone, ki določajo obdobje obveznega 
porodniškega dopusta pred porodom.
Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
da je delavkam iz člena 2 zagotovljeno, da 
lahko svobodno izberejo, kdaj vzamejo 
neobvezni del porodniškega dopusta, pred 
ali po porodu. Obvezni šesttedenski 
porodniški dopust velja za vse zaposlene 
ženske, ne glede na število delovnih dni 
pred porodom.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Edite Estrela
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 36 

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. V primeru rojstva več otrok hkrati se 
obvezno obdobje porodniškega dopusta iz 
odstavka 2 za vsakega dodatnega otroka 
podaljša v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Or. en

Predlog spremembe 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 37 in 133

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Delavka mora izbrani čas 
neobveznega dela porodniškega dopusta 
sporočiti vsaj en mesec pred nastopom 
tega dopusta.

Or. en

Predlog spremembe 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 38, 135 in 138 

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se odobri dodatni 
dopust v primeru prezgodnjega rojstva 
otroka, hospitalizacije otroka ob rojstvu, 
rojstva prizadetega otroka ali rojstva več 
otrok hkrati. Dolžina dodatnega dopusta 
mora biti sorazmerna in zagotoviti 
izpolnitev posebnih potreb matere in otroka 
oziroma otrok.

4. Države članice sprejmejo potrebne
ukrepe za zagotovitev, da se odobri dodatni 
polno plačani porodniški dopust v 
posebnih, z zdravstvenimi razlogi 
utemeljenih primerih, kot so prezgodnje 
rojstvo otroka, rojstvo prizadetega otroka, 
invalidna mati, mladoletna mati, rojstvo 
več otrok hkrati ali novo rojstvo v 18 
mesecih po rojstvu prejšnjega otroka. 
Dolžina dodatnega porodniškega dopusta 
po porodu mora biti sorazmerna in 
zagotoviti izpolnitev posebnih potreb 
matere in otroka oziroma otrok. Če 
nacionalna zakonodaja in/ali praksa 
določata več kot 20 tednov porodniškega 
ali starševskega dopusta, se to všteje v 
katero koli dodatno obdobje porodniškega 
dopusta iz odstavkov 3 in 4.

Or. en

Predlog spremembe 11
Edite Estrela 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 43

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Doda se naslednji člen 8a:
„Člen 8a

Očetovski dopust
1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da bodo delavci, 
katerih partnerice so pred kratkim rodile, 
upravičeni do nepretrganega in 
neprenosljivega polno plačanega 
očetovskega dopusta, ki traja vsaj dva 
tedna, koristi pa se po porodu zakonske 
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oziroma zunajzakonske partnerice v času 
porodniškega dopusta;
Države članice, ki še niso uvedle 
neprenosljivega polno plačanega 
očetovskega dopusta, ki se obvezno koristi 
v času porodniškega dopusta in traja 
neprekinjeno vsaj dva tedna po porodu 
zakonske oziroma zunajzakonske 
partnerice, se močno spodbuja, da to 
storijo, da bi spodbudile enakovredno 
udeležbo obeh staršev pri usklajevanju 
pravic in dolžnosti, povezanih z družino.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da so delavci, 
katerih partnerice so pred kratkim rodile, 
upravičeni do posebnega dopusta, 
vključno z neizkoriščenim delom 
porodniškega dopusta v primeru smrti ali 
telesne nesposobnosti matere.“

Or.en

Predlog spremembe 12
Edite Estrela
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Direktiva 92/85/EGS
Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Doda se naslednji člen 8b:
„Člen 8b

Posvojiteljski dopust
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev, da določbe iz te direktive v 
zvezi s porodniškim in starševskim 
dopustom veljajo tudi v primeru posvojitve 
otroka, mlajšega od 12 mesecev.“

Or. en
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Predlog spremembe 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 45, 148 in 149

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 92/85/EGS
Člen 10 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do konca porodniškega 
dopusta iz člena 8(1), razen v izjemnih 
primerih, ki niso povezani z njihovim 
stanjem in so dovoljeni po nacionalni 
zakonodaji in/ali praksi, pod pogojem, da 
je svoje soglasje dal pristojni organ, kjer je 
to primerno.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za prepoved odpusta in vseh priprav 
na odpust delavk iz člena 2 v obdobju od 
začetka nosečnosti do najmanj šest 
mesecev po koncu porodniškega dopusta iz 
člena 8(1). Odpust v tem obdobju se 
formalno utemelji in ustrezno pisno 
obrazloži, razen v izjemnih primerih, ki 
niso povezani z njihovim stanjem in so 
dovoljeni po nacionalni zakonodaji in/ali 
praksi, pod pogojem, da je svoje soglasje 
dal pristojni organ, kjer je to primerno.

Or. en

Predlog spremembe 14
Edite Estrela
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 57 (glede na odstavek, kot 
ga bo potrdil odbor EMPL)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c
Direktiva 92/85/EGS
Člen 11 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. nadomestilo iz člena 2(b) je ustrezno, če 
zagotavlja dohodek enak znesku zadnje 
mesečne plače ali povprečne mesečne 
plače, za katerega pa lahko nacionalna 
zakonodaja določi zgornjo mejo. Ta 

3. nadomestilo iz člena 2(b) je 
enakovredno, če zagotavlja dohodek enak 
znesku zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače. Delavke na porodniškem 
dopustu prejemajo polno plačo, 
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zgornja meja ne sme biti nižja od 
nadomestila, ki ga dobijo delavke iz člena 
2 v primeru prekinitve dejavnosti iz 
razlogov, ki so povezani z njihovim 
zdravjem. Države članice lahko določijo 
obdobje, ki se upošteva pri izračunu 
povprečne mesečne plače.“

nadomestilo dopusta pa mora znašati 
100 % zadnje mesečne plače ali povprečne 
mesečne plače. Države članice lahko 
določijo obdobje, ki se upošteva pri 
izračunu povprečne mesečne plače.“

Or. en


