
CM\939011LV.doc PE513.195v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0610/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Cristina Di 
Marco, par atbalstu nodarbinātībā vecākiem, kuru bērni ilgstoši atrodas 
ārstniecības iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ierosina pieņemt tiesību aktus, lai aizsargātu strādājošus vecākus, 
kuriem ir bērni, kas ilgstoši atrodas slimnīca, piemēram, piešķirot apmaksātu atvaļinājumu 
laika posmā, kamēr bērns atrodas slimnīcā, saīsinātas darba stundas laikā pēc bērna 
iznākšanas no slimnīcas utt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja ierosina ieviest ES tiesību aktus, kas cilvēkiem, kuriem ir bērni, kas 
ilgstoši atrodas slimnīcā, nodrošinātu šādas tiesības: 1) saglabāt savu darbavietu, ieviešot 
īpašus pagaidu aizsargājošus noteikumus (piem., aizliegumu atlaist no darba 12 mēnešus pēc 
saslimšanas gadījuma); 2) nodrošināt piekļuvi īpašiem maksājumu atvieglojumiem, kamēr 
uzturas slimnīcā; 3) strādāt samazinātu darba stundu skaitu laikā pēc bērna iznākšanas no 
slimnīcas; šādu rīcību novērtē attiecībā uz katru gadījumu saskaņā ar slimnīcas atzinumu un 
objektīvās komitejas lēmumu; 4) saņemt pagarinātu obligāto maternitātes atvaļinājumu 
laikposmam, kad bērns uzturas slimnīcā, attiecībā uz jaundzimušiem bērniem ar iedzimtiem 
defektiem, kuri ķirurģiski novēršami pirmajā bērna dzīves gadā.

Attiecībā uz prasību cilvēkiem, kuriem ir bērni, kas ilgstoši atrodas slimnīcā, nodrošināt 
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tiesības saglabāt darbavietu, ieviešot īpašus pagaidu aizsargājošus noteikumus (piem., 
aizliegumu atlaist no darba 12 mēnešus pēc saslimšanas gadījuma)

Pārskatītā Vecāku atvaļinājuma direktīva (2010/18/ES) jau piešķir strādājošajiem vecākiem 
individuālas tiesības saņemt 4 mēnešus garu vecāku atvaļinājumu saistībā ar bērna 
piedzimšanu vai adopciju līdz dalībvalstīs noteiktajam vecumam.

Direktīvas pielikuma 3. klauzulas 3. punktā arī noteikts, ka „Dalībvalstīm un/vai sociālajiem 
partneriem būtu jāizvērtē nepieciešamība pielāgot vecāku atvaļinājuma pieejamības 
nosacījumus un piemērošanas noteikumus tādu vecāku vajadzībām, kuru bērns ir ar 
invaliditāti vai ilgstošu slimību”, tāpēc šie pielāgojumi jāveic valstu līmenī.

Direktīvā noteikts (5. klauzulas 4. punktā), ka strādājošie vecāki ir aizsargāti pret atlaišanu vai 
citu veidu mazāk labvēlīgu attieksmi vecāku atvaļinājuma pieprasīšanas vai izmantošanas dēļ.

Visbeidzot, direktīvā (7. klauzulā) noteikts, ka darba ņēmējiem ir tiesības uz prombūtni no 
darba nepārvaramās varas dēļ saistībā ar neatliekamiem ģimenes apstākļiem slimības vai 
nelaimes gadījumā, kad ir nepieciešama darba ņēmēja tūlītēja klātbūtne. Taču arī šajā 
gadījumā detalizēti noteikumi jāparedz valstu līmenī, tostarp iespējami nosacījumi par 
noteiktu (maksimālo) apjomu gadā un/vai katrā atsevišķā gadījumā.

Ar direktīvu stājas spēkā arī Eiropas sociālo partneru nolīgums. Pašlaik sociālo partneru 
nolīgumu un direktīvu nav plānots pārskatīt.

Attiecībā uz piekļuvi īpašiem maksājumu atvieglojumiem, kamēr uzturas slimnīcā, kā arī uz 
samazināta darba stundu skaita piešķiršanu vecākam laikā pēc bērna iznākšanas no slimnīcas 
(šādu rīcību novērtē attiecībā uz katru atsevišķu gadījumu saskaņā ar slimnīcas atzinumu un 
objektīvās komitejas lēmumu):

Pamatojoties uz subsidiaritātes principu, Komisija uzskata, ka iepriekš minētie jautājumi ir 
tikai attiecīgās dalībvalsts — šajā gadījumā Itālijas — kompetencē un ietilpst valsts tiesiskajā 
sistēmā.

Attiecībā uz prasību pēc pagarināta obligātā maternitātes atvaļinājuma laikposmam, kad 
bērns uzturas slimnīcā, attiecībā uz jaundzimušiem bērniem ar iedzimtiem defektiem, kuri 
ķirurģiski novēršami pirmajā bērna dzīves gadā.

Komisija 2008. gadā pieņēma priekšlikumu grozīt Direktīvu 92/85/EEK, iekļaujot ilgāku 
maternitātes atvaļinājumu gadījumos, kad bērnam pēc piedzimšanas ir smagas veselības 
problēmas. Saskaņā ar priekšlikuma 8. panta 4. punktu dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek 
piešķirts papildu atvaļinājums gadījumos, ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, ja vajadzīga 
hospitalizācija, ja bērnam ir invaliditāte un ja ir dzimuši vairāki dvīņi vai vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt samērīgam un jānodrošina, ka tiek apmierinātas mātes un 
bērna(-u) īpašās vajadzības. Priekšlikums pašlaik ir nodots izskatīšanai Eiropas Parlamentā un 
Padomē.

Secinājums
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Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija pašreiz neplāno ierosināt jaunus ES 
tiesību aktus vai pārskatīt esošo tiesisko regulējumu par lūgumraksta iesniedzējas 
izvirzītajiem jautājumiem.


