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Komisijas piedāvātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 7
5. APSVĒRUMS

5) Saderība starp darbu un ģimenes dzīvi ir 
būtisks elements to mērķu sasniegšanai, 
kurus Eiropas Savienība noteikusi Lisabonas 
stratēģijā. Tā spēj radīt ne tikai 
visapmierinošākos darba apstākļus, bet arī 
ļauj labāk piemēroties darba ņēmēju, jo īpaši 
ar ģimenisku atbildību saistītiem, 
vajadzībām. Vairāki grozījumi, kas izdarīti 
Direktīvā 2003/88/EK, jo īpaši tās 22. 
pantā, uzlabo saderību starp darbu un 
ģimenes dzīvi.

5) Saderība starp darbu un ģimenes dzīvi ir 
būtisks elements to mērķu sasniegšanai, 
kurus Eiropas Savienība noteikusi Lisabonas 
stratēģijā. Tā spēj radīt ne tikai 
visapmierinošākos darba apstākļus, bet arī 
ļauj labāk piemēroties darba ņēmēju, jo īpaši 
ar ģimenisku atbildību saistītiem, 
vajadzībām. Vairāki grozījumi, kas izdarīti 
Direktīvā 2003/88/EK ir vērsti uz to, lai 
uzlabotu saderību starp darbu un ģimenes 
dzīvi.

Or. fr

Pamatojums

Direktīvas 22. pants attiecas uz „opting-out” principu, tas ir, uz dalībvalstu iespēju paredzēt 
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nedēļas kopējā darba laika ilgumu, kas ir garāks par 48 stundām – maksimālo ilgumu, kas 
paredzēts 6. pantā. Taču ir skaidri pierādīts, ka ilgas darba laika stundas rada ne tikai 
apdraudējumu darba ņēmēju veselībai un drošībai, bet arī kavē izveidot saderību starp 
profesionālo un ģimenes dzīvi. Tāpēc iekļaut Īpašu norādi uz 22. pantu, kurā tiek atbalstīta 
ģimenes un profesionālās dzīves saderības veicināšana, nav pareizi.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 8
6. APSVĒRUMS

6) Šajā kontekstā dalībvalstu pienākums ir 
iedrošināt sociālos partnerus atbilstošā 
līmenī noslēgt līgumus, kas paredz 
noteikumus par labāku saderību starp 
profesionālo un ģimenes dzīvi.

6) Šajā kontekstā dalībvalstu pienākums ir 
sekot tam, lai sociālie partneri atbilstošā 
līmenī slēgtu līgumus, kas paredz 
noteikumus par labāku saderību starp 
profesionālo un ģimenes dzīvi.

Or. fr

Pamatojums

Saderība starp profesionālo un ģimenes dzīvi ir būtiska prasība, kuras īstenošanu jākontrolē 
dalībvalstīm, un to nevar atstāt tikai sociālo partneru ziņā.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 9
7. APSVĒRUMS

7) Ir jāatrod līdzsvars starp veselības 
aizsardzību un darba ņēmēju drošību un 
elastīgu darba laika plānošanu, jo īpaši 
attiecībā uz dežūras laiku un konkrētāk - uz 
dežūras laika neaktīvo daļu.

7) Ir jāatrod līdzsvars starp veselības 
aizsardzību un darba ņēmēju drošību, 
saderību starp profesionālo un ģimenes 
dzīvi un elastīgu darba laika organizēšanu. 
Attiecībā uz darba laika organizēšanu, 
ieskaitot dežūras laiku, ir jāņem vērā to, ka 
ilgas darba stundas ir šķērslis ne tikai 
saderībai starp profesionālo un ģimenes 
dzīvi un tādējādi arī sieviešu pieejai 
nodarbinātībai, bet arī lielākai vīriešu 
līdzdalībai ģimenes dzīvē.

Or. fr
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Pamatojums

Ir jāatrod līdzsvars starp veselības aizsardzību un darba ņēmēju drošību, saderību starp 
profesionālo un ģimenes dzīvi un elastību darba laika organizēšanā. Runa ir par 
apsvērumiem, kas ir cieši saistīti.
Nevajadzētu atsaukties uz dežūras laika neaktīvo daļu, jo tā ir atšķirība, kurai nevajadzētu 
būt, ciktāl tā ir pretrunā EK Tiesas spriedumiem, kuros darba laiks tiek definēts saistībā ar 
darba ņēmēja fizisku klātbūtni darba vietā un ar to, ka viņš ir darba devēja rīcībā. 

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 10
7. APSVĒRUMS

7) Ir jāatrod līdzsvars starp veselības 
aizsardzību un darba ņēmēju drošību un 
elastīgu darba laika plānošanu, jo īpaši 
attiecībā uz dežūras laiku un konkrētāk - uz 
dežūras laika neaktīvo daļu.

7) Ir jāatrod līdzsvars starp veselības 
aizsardzību un darba ņēmēju drošību un 
elastīgu darba laika plānošanu, jo īpaši 
attiecībā uz dežūras laiku un konkrētāk - uz 
dežūras laika neaktīvo daļu, kā arī uz bāzes 
laikposmiem, kuru pārāk liels ilgums uzliks 
darba ņēmējiem lielāku atbildību darba 
laika jomā. Saderībai starp profesionālo un 
ģimenes dzīvi jābūt galvenajam mērķim. 
Turklāt ar tās palīdzību var ierobežot 
sieviešu atstumtību no darba tirgus.

Or. el

Pamatojums

Lai arī kā direktīvas mērķis tiek proklamēts nodrošināt saderību starp profesionālo un 
ģimenes dzīvi, tajā ir ļoti maz atsauču uz līdzsvaru starp šiem abiem dzīves aspektiem. Jāņem 
vērā šo aspektu mijiedarbību, jo darba laika stundu palielināšana negatīvi skar gan darba 
ņēmēju veselību, gan viņu ģimenes un privāto dzīvi, kas kļūst mazāk saderīga ar profesionālo 
dzīvi. 

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 11
9. APSVĒRUMS

9) 22. panta 1. punkta piemērošanā gūtā 
pieredze parāda, ka individuāls galīgais 
lēmums, kuru nesatur Direktīvas 6. pants, 
var radīt problēmas attiecībā uz veselības 

9) 22. panta 1. punkta piemērošanā gūtā 
pieredze parāda, ka individuāls galīgais 
lēmums, kuru nesatur Direktīvas 6. pants, ir 
radījis ļaunprātīgu izmantošanu attiecībā 
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aizsardzību un darba ņēmēju drošību, kā arī 
darba ņēmēja brīvu izvēli.

uz veselības aizsardzību un darba ņēmēju 
drošību, kā arī darba ņēmēja brīvu izvēli. 
Tāpēc izņēmums, kas paredzēts 22. panta 
1. punktā, jāpiemēro piesardzīgi, un tam 
jābūt darba ņēmēju interesēs.

Or. fr

Pamatojums

Izņēmums, kas paredzēts 22. panta 1. punktā ir bieži ticis izmantots ļaunprātīgi gan attiecībā 
uz darba ņēmēju brīvu izvēli, gan uz viņu veselības aizsardzību. Tāpēc darba devējiem tas 
jāpiemēro piesardzīgi, un tas nevar notikt pretēji darba ņēmēju interesēm.

Grozījums, ko iesniegusi Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 12
1. PANTS. 2 PUNKTS

2.a pants (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

Iekļauj šādu 2.a pantu: Iekļauj šādu 2.a pantu:

“2.a pants “2.a pants

Dežūras laiks Dežūras laiks
Dežūras laika neaktīvā daļa netiek uzskatīta 
par darba laiku, ja vien valsts tiesību akti, 
koplīgums vai līgums starp sociālajiem 
partneriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un/ vai praksi to nenosaka citādi.

Dežūras laika neaktīvā daļa tiek uzskatīta 
par darba laiku.

Laiks, kurā darba ņēmējs dežūras laikā reāli 
veic savu darbu, vienmēr tiek uzskatīts par 
darba laiku.”

Laiks, kurā darba ņēmējs dežūras laikā reāli 
veic savu darbu, vienmēr tiek uzskatīts par 
darba laiku. Lai varētu apmierināt 
ārkārtējas vajadzības, piemēram, personāla 
trūkumu, un tiktāl, ciktāl valsts tiesību akti 
vai koplīgums to atļauj, dežūras laika 
neaktīvā daļa var netikt aprēķināta kā 
darba aktīvā daļa, bet vajadzības gadījumā 
tā jāizmanto atbilstīgi ārkārtējām 
vajadzībām. Lai nepieļautu to, ka 
dalībvalstis šo iespēju izmantotu 
ļaunprātīgi, īpašām dežūras laika neaktīvās 
daļas aprēķināšanas metodēm jābūt 
izņēmumam, par pamatnoteikumu atstājot 
dežūras laika neaktīvās daļas aprēķināšanu 
kā darba laiku.”
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Or. el

Pamatojums

Ir jāievēro Eiropas Kopienu Tiesas judikatūra, kurā dežūras laiks tiek skaidri definēts kā 
darba laiks neatkarīgi no tā, vai dežūras laika daļa ir neaktīva vai aktīva. Tomēr, lai 
dalībvalstis, kas sastopas ar īpašām grūtībām, jo īpaši, tādām, ko izraisa personāla trūkums 
noteiktās profesionālās nozarēs, varētu tās novērst, direktīvai ir jāparedz arī noteikts skaits
izņēmumu gadījumiem, kad rodas īpaši apstākļi.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 13
1. PANTS, 2.A PUNKTS (jauns)

6. pants, ievaddaļa (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

6. panta 2.a punkta ievaddaļu aizstāj ar 
šādu tekstu: 
„Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai atkarībā no darba ņēmēju drošības un 
veselības aizsardzības un saderības starp 
profesionālo un ģimenes dzīvi obligātajiem 
nosacījumiem:”.

Or. fr

Pamatojums

Nosakot nedēļas darba laika kopējo ilgumu, kā arī organizējot darba laiku, jāņem vērā 
vajadzību nodrošināt saderību starp profesionālo un ģimenes dzīvi.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 14
1. PANTS, 2.b PUNKTS (jauns)

13. pants (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

“2.b 13. pantu aizvieto ar šādu tekstu:
“13. pants
Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi,
lai darba devējs, kas paredz organizēt darba 
laiku atbilstoši noteiktam grafikam, ņemtu 
vērā vispārīgo principu par darba 
pielāgošanu cilvēkam, jo īpaši, lai 
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atvieglotu monotonu darbu un darbu, kura 
periodiskums ir atkarīgs no veicamās 
darbības veida, kā arī prasības attiecībā uz 
drošību un veselību, jo īpaši, strādājošām 
grūtniecēm, sievietēm, kas strādā 
pēcdzemdību periodā vai strādājošām 
sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un 
invalīdiem, jo īpaši, attiecībā uz 
pārtraukumiem darba laikā”.

Or. fr

Pamatojums

Darba laika ritma organizēšanā īpaša uzmanība jāvelta strādājošām grūtniecēm, sievietēm, 
kas strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, kā to 
paredz 4. un 5. pants Padomes Direktīvā 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu 
drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. 
16. apsvērums Direktīvā 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, paredz, ka ”tādu pasākumu nodrošināšanai, kuru mērķis ir 
ievērot invalīdu vajadzības darba vietā, ir svarīga loma, lai cīnītos pret diskrimināciju 
invaliditātes dēļ.” Turklāt 5. un 7. pants paredz īpašu aizsardzību invalīdiem darba vietā.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 15
1. PANTS, 2.C PUNKTS (jauns)

13. pants 1.a punkts (jauns) (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

2.c: 13. pantā papildus iekļauj šādu 
punktu:
“1.a Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai darba devējus darba ritma 
organizēšanā mudinātu ņemt vērā 
vajadzību nodrošināt saderību starp 
profesionālo un privāto dzīvi. Tās jo īpaši 
paredz darba ņēmējiem iespēju izvirzīt 
prasības par  darba laika stundu un ritma 
organizēšanu un darba devējiem 
pienākumu šīs prasības taisnīgi un 
vienlīdzīgi izskatīt.”

Or. fr
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Pamatojums

Darba ritma organizēšanai jānotiek, ņemot vērā vajadzību nodrošināt saderību starp 
profesionālo un ģimenes dzīvi, kas ir būtiska prasība Lisabonas stratēģijas mērķu 
īstenošanai.

Grozījums, ko iesniegusi Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 16
1. PANTS 3. PUNKS

16. pants, b) punkts (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

3. 16. panta b) punktu aizstāj ar šo: 3. 16. panta b) punktu aizstāj ar šo:

„b) bāzes laikposmu, kas nepārsniedz četrus 
mēnešus, lai piemērotu 6. pantu 
(maksimālais darba laiks nedēļā).

„b) bāzes laikposmu, kas nepārsniedz četrus 
mēnešus, lai piemērotu 6. pantu 
(maksimālais darba laiks nedēļā).

Tomēr dalībvalstis ar normatīviem vai 
administratīviem aktiem objektīvu vai 
tehnisku iemeslu dēļ vai ar darba 
organizāciju saistītu iemeslu dēļ var 
pagarināt šo bāzes laikposmu uz divpadsmit 
mēnešiem ar noteikumu ievērot 
pamatprincipus, kas attiecas uz darba 
ņēmēju veselības un drošības aizsardzību, 
un ar noteikumu konsultēt attiecīgos 
sociālos partnerus un, pūloties sekmēt 
jebkuras sociālā dialoga būtiskas formas, 
ieskaitot saskaņošanu, ja puses to vēlas.

Tomēr dalībvalstis ar normatīviem vai 
administratīviem aktiem objektīvu vai 
tehnisku iemeslu dēļ vai ar darba 
organizāciju saistītu iemeslu dēļ var 
pagarināt šo bāzes laikposmu uz divpadsmit 
mēnešiem ar nosacījumu, ka tiek noteikti 
stingri ierobežojumi un garantijas, kas 
attiecas uz darba ņēmēju veselības un 
drošības aizsardzību, ar noteikumu konsultēt 
attiecīgos sociālos partnerus un, pūloties 
sekmēt jebkuras sociālā dialoga būtiskas 
formas, ieskaitot saskaņošanu, ja puses to 
vēlas. Šajā sakarā ir jo īpaši jāpastiprina 
sieviešu un sieviešu organizāciju līdzdalība 
un aktīva klātbūtne sociālajā dialogā.

Ja darba līguma ilgums ir mazāks par vienu 
gadu, bāzes laikposms nevar būt lielāks par 
darba līguma ilgumu.

Ja darba līguma ilgums ir mazāks par vienu 
gadu, bāzes laikposms nevar būt lielāks par 
darba līguma ilgumu.

Apmaksātos ikgadējā atvaļinājuma 
laikposmus, kas piešķirti saskaņā ar 7. pantu, 
bet slimības atvaļinājuma laikposmus 
neietver, un tie ir neitrāli, kad aprēķina 
vidējo rādītāju;”

Apmaksātos ikgadējā atvaļinājuma 
laikposmus, kas piešķirti saskaņā ar 7. pantu, 
bet slimības atvaļinājuma laikposmus 
neietver, un tie ir neitrāli, kad aprēķina 
vidējo rādītāju;”

Tiek izslēgta iespēja izmantot iespēju 
atkāpties no četru mēnešu bāzes laikposma 
attiecībā uz strādājošām grūtniecēm 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vientuļās mātes 
vai mātes ģimenēs, kurās ir abi vecāki. 



AM\559567LV.doc PE 355.566v01-00 8/12 AM\

LV Ārējais tulkojums

Visas iepriekšminētās garantijas 
jāpapildina, izveidojot un ieviešot efektīvu 
mehānismu, ar ko kontrolē šo garantiju 
ievērošanu, un procedūras, kas nodrošina 
to, ka dalībvalstis nodrošina reālu 
atbilstību. 
Attiecībā tieši uz darba ņēmējām, ņemot 
vērā smagākos pienākumus un saistības, 
kas uz tām guļās ārpus viņu profesionālās 
darbības, kā arī sieviešu bezdarba līmeņa 
paaugstināšanos lielākajā daļā dalībvalstu, 
ir stingri jānodrošina noteikto garantiju 
ieviešana un ievērošana.

Or. el

Pamatojums

Noteikums, kas attiecas uz bāzes laikposmu maksimālajam darba laikam nedēļā, dod 
dalībvalstīm iespēju nodrošināt zināmu elastīgumu, kas tomēr ir pieļaujama tikai tiktāl, ciktāl 
tā ir saistīta ar stingrām garantijām attiecībā uz darba ņēmēju veselību un drošību. Tāpēc ir 
ļoti svarīgi konsultēties ar sociālajiem partneriem un veicināt to, ka piedalās darba ņēmēju 
grupas, kam parasti sociālajā dialogā ir tikai nenozīmīga loma. Attiecībā uz garantijām, kam 
jābūt saistītām ar bāzes laikposma pagarināšanu, tās jāpārskata atkarībā no grūtībām, kas 
saistītas ar īpašajām vajadzībām, ar kurām sastopas darba ņēmējas, kas ir vairāk pakļautas 
riskam, ka var tikt ļaunprātīgi izmantota direktīvā paredzētā izņēmuma iespēja. Turklāt 
jāuzsver vajadzība kontrolēt šo garantiju ievērošanu, jo nav nekādas jēgas sastādīt garantiju 
sarakstu, ja paralēli nav efektīvu valsts novērošanas iestāžu. 

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 17
1. PANTS, 8.A) PUNKTS

22. pants, 1. punkts (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

1. Dalībvalstīm ir iespēja nepiemērot 6. 
pantu, ievērojot darba ņēmēju drošības un 
veselības aizsardzības vispārējos principus. 
Tomēr šīs iespējas īstenošana konkrēti 
jāparedz koplīgumā vai līgumā, kas 
noslēgts starp sociālajiem partneriem 
nacionālā vai reģionālā līmenī, vai arī 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/ vai 
praksi koplīgumu vai līgumu veidā, kas 
atbilstošā līmenī noslēgti starp sociālajiem 

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai ne vēlāk par pieciem gadiem 
pēc datuma, kurš paredzēts šīs Direktīvas 
3. pantā, darba laika vidējais ilgums 
katram septiņu dienu periodam 
nepārsniedz četrdesmit astoņas stundas, 
ieskaitot virsstundas.
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partneriem.
Šo tiesību īstenošana iespējama arī ar 
līgumu starp darba devēju un darba 
ņēmēju, kad neviens koplīgums nav spēkā 
un, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un/vai praksi attiecīgajā uzņēmumā vai 
iestādē nav personāla pilnvarotas 
pārstāvniecības, slēdzot šīs nozares 
koplīgumu vai līgumu starp sociālajiem 
partneriem.

Or. fr

Pamatojums

Pēc noteikta laika jāparedz noteikuma par „opting-out” atcelšana, ciktāl tas ir pretrunā ne 
tikai darba ņēmēju veselības aizsardzībai un drošībai, bet arī vajadzībai nodrošināt saderību 
starp profesionālo dzīvi un ģimenes dzīvi, jo īpaši, attiecībā uz sievietēm. Jāparedz, ka tas tiek 
atcelts pēc pieciem gadiem, skaitot no datuma, kas noteikts šīs direktīvas 3. pantā, tā, lai 
atcelšana sakristu ar Komisijas attīstības novērtējumu (24.a pants).

Grozījums, ko iesniegusi Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 18
1. PANTS, 8. PUNKTS

22. pants (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

8. 22. pantu groza šādi: 8. 22. pantu groza šādi:
a) 1. punktu aizstāj ar šo: a) 1. punktu aizstāj ar šo:

"1. Dalībvalstīm ir iespēja nepiemērot 6. 
pantu, ievērojot darba ņēmēju drošības un 
veselības aizsardzības vispārējos principus. 
Tomēr šīs iespējas īstenošana konkrēti 
jāparedz koplīgumā vai līgumā, kas 
noslēgts starp sociālajiem partneriem 
nacionālā vai reģionālā līmenī, vai arī 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/ vai 
praksi koplīgumu vai līgumu veidā, kas 
atbilstošā līmenī noslēgti starp sociālajiem 
partneriem.

"1. Stājoties spēkā šai direktīvai, 
dalībvalstīm ir pienākums ievērot 6. panta 
noteikumus, saskaņā ar kuriem darba laika 
nedēļas ilgums nedrīkst pārsniegt 
48 stundas, ieskaitot virsstundas. Izņēmumi 
šim noteikumam nav atļauti.

Šo tiesību īstenošana iespējama arī ar 
līgumu starp darba devēju un darba 
ņēmēju, kad neviens koplīgums nav spēkā 
un, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un/vai praksi attiecīgajā uzņēmumā vai 
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iestādē nav personāla pilnvarotas 
pārstāvniecības, slēdzot šīs nozares 
koplīgumu vai līgumu starp sociālajiem 
partneriem.
b) iekļauj šādu 1.a punktu:
1.a) Jebkurā gadījumā dalībvalstīm, 
izmantojot 1. punktā paredzēto iespēju, 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka:
a) neviens darba devējs nenodarbina darba 
ņēmēju vairāk par četrdesmit astoņām 
stundām septiņu dienu periodā, kas 
aprēķināts kā bāzes laikposma vidējais 
lielums, kas noteikts 16. panta b) punktā, ja 
vien šāda darba veikšanai saņemta darba 
ņēmēja rakstiska piekrišana. Šāda līguma 
derīguma termiņš ar tā atjaunošanas 
tiesībām nevar pārsniegt vienu gadu. 
Individuālā darba līguma parakstīšanas vai 
jebkura pārbaudes laikā dota piekrišana ir 
spēkā neesoša;
b) darba ņēmējs nevar ciest nekādus 
zaudējumus tā iemesla dēļ, ka viņš nav 
devis savu piekrišanu šāda darba 
veikšanai; 
c) neviens darba ņēmējs nevar sniegt 
pakalpojumus vairāk nekā sešdesmit piecas 
stundas jebkurā nedēļā, ja vien koplīgums 
vai līgums, kas noslēgts starp sociālajiem 
partneriem, nenosaka citādi;
d) darba devējs kontrolē visu darba ņēmēju, 
kas veic šādu darbu, sarakstu un reāli 
nostrādāto stundu uzskaites reģistru;
e) saraksti jānodod kompetentu iestāžu 
rīcībā, kas darba ņēmēju drošības un/ vai 
veselības iemeslu dēļ var aizliegt vai 
ierobežot iespēju pārsniegt maksimālo 
nedēļas darba ilgumu; 
f) saskaņā ar kompetentu iestāžu prasību 
darba devēji tām iesniedz informāciju par 
darba ņēmēju noslēgtajiem līgumiem, lai 
veiktu darbu, kura ilgums pārsniedz 
četrdesmit astoņas stundas septiņu dienu 
laikā, kas aprēķināts kā vidējais lielums 
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16. panta b) punktā noteiktajā bāzes 
laikposmā, kā arī par šo darba ņēmēju reāli 
nostrādātajām stundām.”

Or. el

Pamatojums

Attiecībā uz Eiropas pilsoņu pamattiesībām – piemēram, drošiem un skaidriem darba 
nosacījumiem un līdzsvaru starp profesionālo un ģimenes dzīvi – nav pieņemams paredzēt 
izņēmumus no maksimālā darba laika ilguma nedēļā, vēl jo vairāk, atsaucoties uz individuālo 
līgumu starp darba devēju un darba ņēmēju, kas tikai pastiprina iespēju, ka darba ņēmēji var 
tikt ļaunprātīgi izmantoti. Šādas iespējas paredzēšana pavērtu ceļu divu ātrumu Eiropas 
tiesībām un Eiropas sociālajai politikai „a la carte”.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 19
1. PANTS 8.B) PUNKS

22. pants 1.a punkts, a. bis) daļa (jauna) (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

a. bis) iespēju atkāpties no 6. panta nevar 
piemērot strādājošām grūtniecēm, 
sievietēm, kam pēc dzemdībām pagājis 
mazāk kā viens gads, vai vecākam, kas 
dzīvo viens ar vienu vai vairāku 
aprūpējamu bērnu;

Or. fr

Pamatojums

Negādā gadījumā nedrīkst būt izņēmumu 6. pantam, kas nosaka 48 stundu maksimālo darba 
laiku nedēļā, attiecībā uz strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kam pagājis mazāk par vienu 
gadu pēc dzemdībām vai vecākiem, kas dzīvo vieni ar vienu vai vairākiem aprūpējamiem 
bērniem, jo tas negatīvi ietekmētu ne tikai darba ņēmēju, sieviešu veselības aizsardzību un 
drošību, bet arī saderību starp profesionālo un ģimenes dzīvi.

Grozījums, ko iesniegusi Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 20
1. PANTS 9. PUNKS

24.a pants (Direktīva Nr. 2003/88/EK)

Visvēlākais piecus gadus pēc šīs direktīvas Visvēlākais piecus gadus pēc šīs direktīvas 
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3. pantā paredzētā termiņa Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei un Eiropas 
ekonomikas un sociālo lietu padomei
iesniedz atskaiti par šīs direktīvas 
noteikumu, jo īpaši 22. panta 1. un 
2. punkta īstenošanu, kam nepieciešamības 
gadījumā pievienoti priekšlikumi, kas 
nosaka šī rīkojuma pakāpenisku atcelšanu, 
ja Komisija to uzskata par nepieciešamu.

3. pantā paredzētā termiņa Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei un Eiropas 
ekonomikas un sociālo lietu padomei 
iesniedz atskaiti par šīs direktīvas noteikumu 
īstenošanu un par to ietekmi uz darba 
ņēmēju veselības un drošības uzlabošanu, 
saderību starp profesionālo un ģimenes 
dzīvi, elastīguma palielināšanu darba laika 
pārvaldē un ierobežojumu samazināšanu 
uzņēmumiem. 
Atskaitē par ieviešanu jānorāda arī, vai 
dalībvalstis ir veikušas pasākumus, kas 
nepieciešami, lai maksimālais darba laika 
ilgums nedēļā nepārsniegtu 48 stundas, 
ieskaitot virsstundas.

Or. fr

Pamatojums

Atskaitē par šīs direktīvas īstenošanu jāiekļauj novērtējums par dažādu noteikumu ietekmi uz 
Komisijas noteikto mērķu sasniegšanu. Turklāt tajā jānorāda, vai dalībvalstis ir reāli 
atcēlušas valstu tiesību aktus vai praksi termiņā, kas paredzēts izņēmumam, kurš noteikts 
22. panta 1. punktā.
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