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Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 7
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Suderinti darbą ir šeimos gyvenimą yra 
itin svarbu siekiant įgyvendinti tikslus, 
kuriuos Sąjunga užsibrėžė Lisabonos 
strategijoje. Suderinus šias dvi sritis 
sukuriamas ne tik palankesnis darbo 
klimatas, bet ir geriau prisitaikoma prie 
darbuotojų poreikių, ypač tų darbuotojų, 
kurie turi šeiminių įsipareigojimų. Keletas 
Direktyvos 2003/88/EB pakeitimų, ypač 22 
straipsnio pakeitimų, suteikia galimybę 
tinkamiau suderinti darbą ir šeimos 
gyvenimą.

(5) Suderinti darbą ir šeimos gyvenimą yra 
itin svarbu siekiant įgyvendinti tikslus, 
kuriuos Sąjunga užsibrėžė Lisabonos 
strategijoje. Suderinus šias dvi sritis 
sukuriamas ne tik palankesnis darbo 
klimatas, bet ir geriau prisitaikoma prie 
darbuotojų poreikių, ypač tų darbuotojų, 
kurie turi šeiminių įsipareigojimų. Keletas 
Direktyvos 2003/88/EB pakeitimų yra skirti 
suteikti galimybę tinkamiau suderinti darbą 
ir šeimos gyvenimą.

Or. fr

Justification

L'article 22 de la directive concerne le principe de l'opting-out, c'est-à-dire la faculté pour les 
États membres de prévoir une durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures, ce qui 
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est la durée maximale prévue à l'article 6. Or, il est clairement démontré que de longues 
heures de travail présentent non seulement un risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, mais sont aussi un frein à la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale. La référence spécifique à l'article 22 comme disposition favorisant la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle est donc erronée.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 8
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Tokiu būdu valstybės narės turi skatinti
darbdavius ir darbuotojus atitinkamu 
lygmeniu sudaryti susitarimus, kuriuose 
numatytos taisyklės leistų geriau suderinti 
profesinį ir šeimos gyvenimą.

(6) Tokiu būdu valstybės narės turi stebėti, 
kad darbdaviai ir darbuotojai atitinkamu 
lygmeniu sudarytų susitarimus, kuriuose 
numatytos taisyklės leistų geriau suderinti 
profesinį ir šeimos gyvenimą.

Or. fr

Justification

La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est une exigence essentielle, dont la 
bonne application devrait être contrôlée par les États membres et non laissée à la seule 
discrétion des partenaires sociaux.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 9
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga 
turėtų būti suderintos su poreikiu lanksčiau 
organizuoti darbo laiką, ypač budėjimo 
laiką, ir konkrečiau neaktyvųjį budėjimo 
laiko periodą.

(7) Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga 
turėtų būti suderintos su darbo ir šeimos 
gyvenimo suderinamumu bei poreikiu 
lanksčiau organizuoti darbo laiką. Siekiant 
geriau organizuoti darbo laiką, įskaitant ir 
budėjimo laiką, būtina atsižvelgti į tai, jog 
ilgos darbo valandos sudaro kliūtį ne tik 
derinant darbą ir šeimos gyvenimą, taigi ir 
moterų dalyvavimą darbo rinkoje, bet ir 
didesnį vyrų dalyvavimą šeimos gyvenime.

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et la flexibilité dans 
l'aménagement du temps de travail. Il s'agit là de considérations qui sont indissolublement 
liées.
Il ne faudrait pas faire référence aux périodes inactives du temps de garde, car il s'agit là 
d'une distinction qui n'a pas lieu d'être, dans la mesure où elle contrevient aux arrêts de la 
CJCE, qui définissent le temps de travail par rapport à la présence physique du travailleur 
sur le lieu de travail et au fait qu'il est à la disposition de l'employeur.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 10
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga 
turėtų būti suderintos su poreikiu lanksčiau 
organizuoti darbo laiką, ypač budėjimo 
laiką, ir konkrečiau neaktyvųjį budėjimo 
laiko periodą.

(7) Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga 
turėtų būti suderintos su poreikiu lanksčiau 
organizuoti darbo laiką, ypač budėjimo 
laiką, ir konkrečiau neaktyvųjį budėjimo 
laiko periodą, taip pat pamatinius 
laikotarpius, kuriuos viršijus darbuotojams 
prisidėtų papildomų įsipareigojimų dėl 
darbo laiko. Darbo ir šeimos gyvenimo 
suderinamumas turi būti pagrindinis 
tikslas. Be to, tai yra priemonė sumažinti 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje kliūtis.

Or. el

Justification

Bien qu'elle proclame avoir pour objectif de concilier vie professionnelle et vie familiale, la 
directive ne comporte qu'un nombre extrêmement limité de références à l'équilibre entre ces 
deux aspects de la vie. La conjugaison de ces deux aspects doit être prise en considération, 
car l'augmentation du nombre d'heures de travail porte préjudice à la fois à la santé des 
travailleurs et à leur vie familiale et personnelle, qui devient peu compatible avec leur vie 
professionnelle. 
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 11
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Patirtis, įgyta taikant 22 straipsnio 1 dalį, 
rodo, kad galutinis individualus sprendimas 
netaikyti direktyvos 6 straipsnio gali 
sudaryti problemų užtikrinant darbuotojų 
saugą ir sveikatos apsaugą bei laisvą 
darbuotojo pasirinkimą.

(9) Patirtis, įgyta taikant 22 straipsnio 1 dalį, 
rodo, kad galutinis individualus sprendimas 
netaikyti direktyvos 6 straipsnio lemia 
piktnaudžiavimus užtikrinant darbuotojų 
saugą ir sveikatos apsaugą bei laisvą 
darbuotojo pasirinkimą. 22 straipsnio 1 
dalyje įtvirtintos leidžiančios nukrypti 
nuostatos nuo šiol turi būti taikomos 
apdairiai ir tarnauti darbuotojų interesams.

Or. fr

Justification

La dérogation prévue à l'article 22, paragraphe 1, a souvent conduit à des abus, tant sur le 
plan du libre choix des travailleurs que sur le plan de la protection de leur santé. C'est 
pourquoi elle devra être mise en œuvre avec circonspection par les employeurs et ne pas être 
contraire aux intérêts des travailleurs.

Katerina Batzeli pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 12
I STRAIPSNIO 2 DALIS

2a straipsnis (direktyva 2003/88/EB)

Įterpiamas toks 2a straipsnis: Įterpiamas toks 2a straipsnis:
„2a straipsnis „2a straipsnis

Budėjimo laikas Budėjimo laikas
Neaktyvus budėjimo laiko periodas nėra 
laikomas darbo laiku, nebent 
nacionaliniuose teisės aktuose arba 
kolektyvinėje sutartyje ar darbdavių ir 
darbuotojų susitarime pagal nacionalinės 
teisės aktus ir (arba) praktiką numatyta 
kitaip.

Neaktyvus budėjimo laiko periodas yra 
laikomas darbo laiku.

Laikas, kai darbuotojas realiai vykdo savo 
veiklą arba atlieka pareigas budėjimo metu, 

Laikas, kai darbuotojas realiai vykdo savo 
veiklą arba atlieka pareigas budėjimo metu, 
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yra laikomas darbo laiku“. yra laikomas darbo laiku. Siekiant 
patenkinti ypatingus poreikius, tokius kaip 
personalo stygius, ir jei tai leidžia
nacionaliniai teisės aktai arba kolektyvinės 
sutartys, neaktyvus budėjimo laiko periodas 
gali būti neįskaičiuotas į darbo laiką, taip 
prireikus siekiant atitinkamai patenkinti 
ypatingus poreikius. Tam, kad būtų 
išvengta valstybių narių piktnaudžiavimo 
šia galimybe, išskirtiniai neaktyvaus 
budėjimo laiko periodo skaičiavimo būdai 
turi būti įtvirtinti kaip išimtis, pagrindine 
taisykle paliekant nuostatą, jog neaktyvus 
budėjimo laiko periodas yra laikomas 
darbo laiku.“

Or. el

Justification

Il convient de respecter la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, qui définit explicitement le temps de garde comme temps de travail, que le 
temps de garde soit une période inactive ou active. Toutefois, pour que les États membres 
confrontés à des difficultés particulières, notamment et surtout en raison d'une pénurie de 
personnel dans certains secteurs professionnels, puissent y faire face, la directive doit 
également prévoir un certain nombre d'exceptions, uniquement dans les cas où les 
circonstances spécifiques l'imposent.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

6 straipsnio įžanginė dalis (direktyva 2003/88/EB)

2a. 6 straipsnio įžanginė dalis keičiama 
taip: 
„Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad, atsižvelgiant į būtinybę 
garantuoti darbuotojų saugą ir sveikatos 
apsaugą bei darbo ir šeimos gyvenimo 
suderinamumą:“. 

Or. fr
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Justification

L'impératif de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale doit toujours être pris 
en considération dans la fixation de la durée hebdomadaire du travail ainsi que dans 
l'aménagement du temps de travail.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 2B PUNKTAS (naujas)

13 straipsnis (direktyva 2003/88/EB)

2b. 13 straipsnis keičiamas taip:
„13 straipsnis
Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad pagal tam tikrą modelį 
ketinantis organizuoti darbą darbdavys 
atsižvelgtų į bendrąjį darbo pritaikymo 
darbuotojui principą, atsižvelgiant į veiklos 
pobūdį, ypač siekiant palengvinti 
monotonišką darbą ir nustatyto tempo 
darbą, bei į saugos ir sveikatos 
reikalavimus, ypač dėl nėščių, neseniai 
pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių 
darbuotojų bei asmenų su negalia, 
ypatingai dėl pertraukų darbo metu.“.

Or. fr

Justification

Une protection particulière doit être accordée aux travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes dans l'organisation du rythme de travail, comme le prévoient les articles 4 et 5 de 
la directive 92/85/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail. Le considérant 16 de la directive 2000/78/CE portant 
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
travail prévoit que "la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des 
personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le handicap." Les articles 5 et 7 prévoient par ailleurs une 
protection particulière pour les personnes handicapées au travail.
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 2C PUNKTAS (naujas)

13 straipsnio 1a dalis (nauja) (direktyva 2003/88/EB)

2c. 13 straipsnis papildomas taip:
„1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių paskatinti darbdavius, kad 
organizuojant darbą pagal tam tikrą modelį 
būtų atsižvelgiama į būtinybę suderinti 
darbą ir šeimos gyvenimą. O svarbiausia –
turi būti numatyta galimybė darbuotojams 
prašyti organizuoti jų darbo valandas ir 
darbo ritmą bei pareiga darbdaviams 
išnagrinėti šiuos prašymus tiksliai ir 
teisingai.“.

Or. fr

Justification

L'organisation du rythme de travail doit toujours se faire en prenant en considération la 
nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale, qui est une exigence essentielle pour 
la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Katerina Batzeli pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

16 straipsnio b punktas (direktyva 2003/88/EB)

3. 16 straipsnio b punktas pakeičiamas taip: 3. 16 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:
„b) taikydamos 6 straipsnį (maksimalus 
savaitės darbo laikas), ne ilgesnį kaip keturių 
mėnesių pamatinį laikotarpį.

„b) taikydamos 6 straipsnį (maksimalus 
savaitės darbo laikas), ne ilgesnį kaip keturių 
mėnesių pamatinį laikotarpį.

Tačiau valstybės narės įstatymais ar kitais 
teisės aktais dėl objektyvių ar techninių 
priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su 
darbo organizavimu, gali pratęsti pamatinį 
laikotarpį iki dvylikos mėnesių su sąlyga, 
kad būtų laikomasi bendrųjų principų dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos, ir 

Tačiau valstybės narės įstatymais ar kitais 
teisės aktais dėl objektyvių ar techninių 
priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su 
darbo organizavimu, gali pratęsti pamatinį 
laikotarpį iki dvylikos mėnesių su sąlyga, 
kad butų nustatyta griežta darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos kontrolė ir 
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kad būtų konsultuojamasi su darbdavių 
atstovais ir atitinkamų darbuotojų atstovais 
bei stengiamasi skatinti visas tinkamas 
socialinio dialogo formas, įskaitant ir 
derybas šalių pageidavimu.

garantijos, ir kad būtų konsultuojamasi su 
darbdavių atstovais ir atitinkamų darbuotojų 
atstovais bei stengiamasi skatinti visas 
tinkamas socialinio dialogo formas, įskaitant 
ir derybas šalių pageidavimu. Šia prasme 
būtina ypač sustiprinti moterų ir moterų 
organizacijų aktyvų dalyvavimą 
socialiniame dialoge. 

Jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam 
nei vienerių metų laikotarpiui, pamatinis 
laikotarpis negali būti ilgesnis už darbo 
sutarties trukmę.

Jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam 
nei vienerių metų laikotarpiui, pamatinis 
laikotarpis negali būti ilgesnis už darbo 
sutarties trukmę.

Pagal 7 straipsnį suteiktas mokamų 
kasmetinių atostogų laikas ir atostogų dėl 
ligos laikas nėra įtraukiami apskaičiuojant 
vidurkį arba jam nedaro įtakos;“

Pagal 7 straipsnį suteiktas mokamų 
kasmetinių atostogų laikas ir atostogų dėl 
ligos laikas nėra įtraukiami apskaičiuojant 
vidurkį arba jam nedaro įtakos;“

Galimybė nukrypti nuo keturių mėnesių 
pamatinio laikotarpio panaikinama dėl 
nėščių darbuotojų, kurios augins vaiką 
vienos ar daugiavaikėse šeimose.
Visos pirmiau išvardytos garantijos turi 
būti papildytos nustatant ir įdiegiant 
efektyvų šių garantijų laikymosi kontrolės 
mechanizmą bei procedūras, 
užtikrinančias, kad valstybės narės jų 
tinkamai laikosi.
Ypač atsižvelgiant į darbuotojas moteris, į 
joms tenkančias sunkesnes pareigas ir 
įsipareigojimus ne profesinėje srityje, taip 
pat į daugelyje valstybių narių augantį 
moterų nedarbo lygį, būtina užtikrinti 
griežtą prisiimtų garantijų taikymą ir 
laikymąsi.

Or. el

Justification

La disposition relative à la période de référence pour la durée maximale hebdomadaire de 
travail donne aux États membres la possibilité d'instaurer une certaine flexibilité, laquelle 
n'est toutefois acceptable que dans la mesure où elle est assortie de garanties strictes en 
matière de santé et de sécurité des travailleurs. C'est pourquoi la concertation avec les 
partenaires sociaux et l'encouragement à la participation de groupes de travailleurs qui ne 
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jouent traditionnellement qu'un rôle modeste dans le dialogue social sont importants. Quant 
aux garanties qui devront accompagner l'autorisation de prolonger la période de référence, 
elles devront être réexaminées en fonction des besoins et difficultés spécifiques auxquels sont 
confrontées les travailleuses, qui sont plus exposées aux risques d'abus de la possibilité de 
dérogation prévue par la directive. Par ailleurs, il convient de mettre l'accent sur la nécessité 
de contrôler le respect de ces garanties, car il ne sert à rien d'en dresser une liste s'il n'existe 
pas parallèlement d'autorités de surveillance nationale efficaces. 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 17
1 STRAIPSNIO 8 A PUNKTAS

22 straipsnio 1 dalis (direktyva 2003/88/EB)

1. Valstybės narės gali netaikyti 6 
straipsnio, jei jos laikosi bendrųjų 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
principų. Vis dėlto šio pasirinkimo 
įgyvendinimas privalo būti aiškiai 
numatytas kolektyvinėje sutartyje arba 
darbdavio ir darbuotojo susitarime 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu arba, 
pagal nacionalinės teisės aktus ir / arba 
praktiką, kolektyvinėmis sutartimis arba
susitarimais, sudarytais tarp darbdavio ir 
darbuotojo tinkamu lygiu.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad vėliausiai praėjus penkeriems metams 
po datos, nurodytos šios direktyvos 3 
straipsnyje, kiekvieno septynių dienų 
periodo vidutinė darbo trukmė būtų ne 
ilgesnė kaip keturiasdešimt aštuonios 
valandos, įskaitant ir viršvalandžius.

Šį pasirinkimą taip pat galima įgyvendinti, 
remiantis darbdavio ir darbuotojo 
susitarimu tais atvejais, kai nėra 
galiojančių kolektyvinių sutarčių ir 
darbuotojams nėra atstovaujama įmonėje 
ar firmoje, kuri yra įgaliota, laikantis 
nacionalinių teisės aktų ir / arba praktikos, 
sudaryti kolektyvines sutartis arba 
darbdavio ir darbuotojo susitarimą.

Or. fr

Justification

La disposition sur l'opting-out doit être supprimée à terme, dans la mesure où elle contrevient 
non seulement à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais aussi à la 
nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale, et ce particulièrement en ce qui 
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concerne les femmes. Il convient d'en prévoir la suppression dans un délai de cinq ans à 
compter de la date fixée à l'article 3 de la présente directive, de manière à faire coïncider  la 
suppression avec le rapport d'évaluation de la Commission (article 24 bis).

Katerina Batzeli pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 18,
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

22 straipsnis (direktyva 2003/88/EB)

8. 22 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 8. 22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis keičiama taip: a) 1 dalis keičiama taip:
„1. Valstybės narės gali netaikyti 6 
straipsnio, jei jos laikosi bendrųjų 
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 
principų. Tačiau tokia galimybė turi būti 
aiškiai numatyta kolektyvine sutartimi arba 
susitarimu, valstybiniu ar regioniniu 
lygmeniu sudarytu darbdavių ir 
darbuotojų, arba kolektyvinėmis sutartimis 
ar susitarimais, atitinkamu lygmeniu 
sudarytais darbdavių ir darbuotojų pagal 
nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
praktiką.

„1. Valstybės narės, įsigaliojus šiai 
direktyvai, įpareigojamos laikytis 6 
straipsnio nuostatų, pagal kurias savaitės 
darbo laiko trukmė negali būti ilgesnė kaip 
48 valandos, įskaitant ir viršvalandžius. 
Draudžiama nukrypti nuo šios nuostatos.

Tokios galimybės taikymas taip pat gali būti 
numatytas darbdavio ir darbuotojo 
susitarimu, jeigu negalioja jokia 
kolektyvinė sutartis ir įmonėje ar 
atitinkamoje įstaigoje nėra darbuotojų 
atstovybės, pagal nacionalinius teisės aktus 
ir (arba) praktiką įgaliotos šioje srityje 
sudaryti kolektyvinę sutartį ar darbdavių ir 
darbuotojų susitarimą.
b) Įterpiama tokia 1a dalis:
1a. Bet kokiu atveju valstybės narės, kurios 
pasinaudoja 1 dalyje nurodyta galimybe, 
turi imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad:
a) joks darbdavys nereikalautų iš 
darbuotojo dirbti per septynias dienas 
daugiau kaip 48 valandas, apskaičiuotas 
kaip 16 straipsnio b punkte nurodyto 
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pamatinio laikotarpio vidurkis, jei jis 
negavo rašytinio darbuotojo sutikimo dirbti 
tokį darbą. Toks sutikimas galioja ne ilgiau 
kaip vienerius metus, jis gali būti pratęstas. 
Sutikimas, duotas pasirašant individualią 
darbo sutartį arba bandomojo laikotarpio 
metu, yra niekinis ir negaliojantis;
b) joks darbuotojas dėl darbdavio veiksmų 
nepatirtų jokių nuostolių dėl to, kad jis 
nenori sutikti dirbti tokį darbą;
c) joks darbuotojas nedirbtų daugiau kaip 
šešiasdešimt penkias valandas per savaitę, 
nebent kolektyvinėje sutartyje ar 
susitarime, sudarytame darbdavių ir 
darbuotojų, numatyta kitaip;
d) darbdavys vestų visų tokį darbą 
dirbančių darbuotojų ir realiai dirbtų darbo 
valandų nuolatos atnaujinamą apskaitą;
e) apskaita būtų pateikiama 
kompetentingoms institucijoms, kurios dėl 
su darbuotojų sauga ir (arba) sveikata 
susijusių priežasčių gali uždrausti arba 
apriboti galimybę viršyti maksimalią 
savaitės darbo laiko trukmę;
f) kompetentingų institucijų prašymu 
darbdavys pateiktų joms informaciją apie 
tuos atvejus, kai darbuotojai sutiko per 
septynias dienas dirbti daugiau kaip 48 
valandas, apskaičiuotas kaip 16 straipsnio 
b punkte nurodyto pamatinio laikotarpio 
vidurkis, ir apie darbuotojų realiai dirbtas 
darbo valandas.“

Or. el

Justification

Eu égard aux droits fondamentaux des citoyens européens – tels que des conditions de travail 
sûres et saines et l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale –, il est inconcevable de 
prévoir des dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail, a fortiori au nom d'un 
accord individuel entre l'employeur et le travailleur, qui renforcent encore la possibilité 
d'abus au préjudice des travailleurs. Prévoir une telle possibilité ouvrirait la voie à un droit 
européen à deux vitesses et à une politique sociale européenne "à la carte".  
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Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 8 B PUNKTAS

22 straipsnio 1a dalies a a punktas (naujas) (direktyva 2003/88/EB)

a a) galimybė nukrypti nuo 6 straipsnio 
nuostatų nesuteikiama dėl nėščių 
darbuotojų, darbuotojų, kurioms nepraėjo 
vieneri metai po gimdymo, ar vienišiems 
tėvams, turintiems pareigą išlaikyti vieną ar 
kelis vaikus;

Or. fr

Justification

Il ne doit en aucun cas être dérogé à l'article 6, qui fixe à 48 heures par semaine la durée 
maximale de travail hebdomadaire dans le cas des femmes enceintes, des mères dans la 
première année de leur maternité ou des parents vivant seuls avec un ou des enfants à charge, 
car cela porterait préjudice non seulement à la protection de la santé et de la sécurité de ces 
travailleurs, mais aussi à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Marie Panayotopoulos-Cassiotou pateiktas pakeitimas

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 9 PUNKTAS

24a straipsnis  (direktyva 2003/88/EB)

Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams 
nuo šios direktyvos 3 straipsnyje numatytos 
datos, Komisija pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui dėl šios
direktyvos nuostatų, ypač 22 straipsnio 1 ir 
2 dalių, įgyvendinimo ir prireikus prideda 
atitinkamus pasiūlymus, kuriais visu pirma 
siekiama, jei Komisija mano esant 
reikalinga, laipsniškai panaikinti šią 
nuostatą.

Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams
nuo šios direktyvos 3 straipsnyje numatytos 
datos, Komisija pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui dėl šios 
direktyvos nuostatų ir jų įtakos gerinant 
darbuotojų sveikatos apsaugą ir darbo 
saugą, darbo ir šeimos gyvenimo 
suderinamumą, didinant darbo laiko 
organizavimo lankstumą ir sumažinant 
įmonių suvaržymus. Ataskaitoje taip pat 
turi būti nurodyta, ar valstybės narės ėmėsi 
būtinų priemonių, kad savaitės darbo laiko 
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trukmė nebūtų ilgesnė kaip 48 valandos, 
įskaitant ir viršvalandžius.

Or. fr

Justification

Le rapport de mise en œuvre de la présente directive doit contenir une évaluation de la 
contribution des différentes dispositions à la réalisation des objectifs que la Commission 
s'était fixés. Par ailleurs, il doit indiquer si les États membres ont effectivement supprimé de 
leurs législations/pratiques nationales dans le délai prévu la dérogation prévue à l'article 22, 
paragraphe 1 .
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