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Grozījums Nr. 15
Gabriele Stauner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šajā direktīvā noteiktais grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājums nav pretrunā 
dalībvalstīs paredzētajiem noteikumiem 
par bērna kopšanas atvaļinājumu, un tas 
nekādā gadījumā nav mēģinājums apiet 
šos atvaļinājuma veidus. Grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums un bērna 
kopšanas atvaļinājums papildina viens 
otru, un, būdami savstarpēji saistīti, tie 
var nodrošināt labāku darba un ģimenes 
dzīves saskaņotību. Vecāki paši pieņem
lēmumu par to, vai atgriezties darba dzīvē 
drīz pēc bērna piedzimšanas vai tomēr 
izmantot dalībvalstīs paredzētās iespējas, 
piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas pamatojumā ir mākslīgi radīta pretruna starp grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu un bērna kopšanas atvaļinājumu. Abi atvaļinājuma veidi ir savstarpēji saistīti, 
un tieši tādā veidā tie var nodrošināt labāku darba un ģimenes dzīves saskaņotību.

Grozījums Nr. 16
Elizabeth Lynne

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 
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viņām tiesības uz vismaz 18 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti jāpiešķir 
vismaz sešas nedēļas ilgs grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums pēc dzemdībām.

viņām tiesības uz vismaz 18 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām.

Or. en

Pamatojums

Lai visas dalībvalstis īstenotu direktīvu atbilstīgi mērķim aizsargāt darba ņēmēju veselību un 
nodrošināt viņu drošību, Komisijai jāpārbauda un jāpārrauga, kā dalībvalstis izmanto 
iespējas atkāpties no direktīvas, ar ko regulē darba laiku, tādējādi faktiski nepiemērojot 
direktīvas noteikumus. 

Grozījums Nr. 17
Elizabeth Lynne

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Starptautiskās darba organizācijas 
ieteiktais minimālais grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgums ir 
18 nedēļas, kurās sieviete saņem pabalstu 
pilnā iepriekšējo ienākumu apmērā. SDO 
2000. gada Maternitātes aizsardzības 
konvencijā paredzēts, ka obligātais 
pēcdzemdību atvaļinājums ir sešas 
nedēļas.

(10) Starptautiskās darba organizācijas 
ieteiktais minimālais grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgums ir 
18 nedēļas, kurās sieviete saņem pabalstu 
pilnā iepriekšējo ienākumu apmērā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) 11. panta 2. punktā minēto 
„līdzvērtīgo” amatu definē tā, ka tas pēc 
būtības ir tāds pats kā iepriekšējais amats 
gan attiecībā uz darba algu, gan attiecībā 
uz pienākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tāpēc sievietes ir jāaizsargā pret 
diskrimināciju grūtniecības vai 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dēļ 
un viņām nepieciešami pienācīgi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi.

(13) Tāpēc sievietes ir jāaizsargā pret 
diskrimināciju grūtniecības vai 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dēļ 
un viņām nepieciešami pienācīgi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, lai tiktu ievērotas 
viņu tiesības uz cilvēka cienīgiem darba 
apstākļiem un labāku darba un ģimenes 
dzīves saskaņotību.

Or. el

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstis ievieš savā tiesiskajā 
sistēmā pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
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nodrošinātu reālu un efektīvu 
kompensāciju vai atlīdzību, kuru 
dalībvalstis saskaņā ar tiesību aktiem 
noteikušas par kaitējumu, kas, pārkāpjot 
šajā direktīvā noteiktos pienākumus, 
nodarīts darba ņēmējai, turklāt 
kompensācija un atlīdzība jānodrošina 
preventīvā un nodarītajam kaitējumam 
atbilstīgā veidā; 

Or. de

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Personām, kas bijušas pakļautas 
diskriminācijai dzimuma dēļ, ir 
jānodrošina atbilstīgi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. Lai nodrošinātu 
efektīvāku aizsardzību, arī apvienībām, 
organizācijām un citām juridiskajām 
personām jābūt iespējai iesaistīties 
tiesvedībā cietušā vārdā vai viņa 
atbalstam, kā to nosaka dalībvalstis, 
neierobežojot attiecīgās valsts procesuālos 
noteikumus par pārstāvību un aizstāvību 
tiesās.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
1. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. 1. pantā iekļauj šādu punktu:
1.a Šīs direktīvas mērķis ir arī uzlabot 
darba apstākļus strādājošām grūtniecēm 
un pēcdzemdību periodā strādājošām 
sievietēm, kas saglabā savu vietu darba 
tirgū vai atgriežas tajā, kā arī nodrošināt 
labāku darba, privātās un ģimenes dzīves 
saskaņotību. 

Or. en

Pamatojums

Papildu punkta mērķis ir paplašināt direktīvas darbības jomu un radīt iespēju iekļaut tādus 
jautājumus kā darba laika organizēšana, bērna kopšanas atvaļinājums utt.

Grozījums Nr. 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a 2. panta a) punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„a) strādājoša grūtniece ir jebkura 
strādājoša grūtniece, tostarp 
mājkalpotāja, kas informē darba devēju 
par savu stāvokli saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai valsts praksi;”

Or. en

Pamatojums

Pamatdirektīva par veselību un drošību neattiecas uz mājkalpotājiem. Taču šī darba ņēmēju 
grupa ir noteikti jāņem vērā, ja runa ir par maternitātes aizsardzību. 
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Grozījums Nr. 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.b 2. panta b) punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„b) sieviete, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, ir jebkura sieviete, tostarp 
mājkalpotāja, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, kā noteikts valsts tiesību aktos 
un/vai saskaņā ar valsts praksi, un kura 
informē darba devēju par savu stāvokli 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi;”

Or. en

Pamatojums

Pamatdirektīva par veselību un drošību neattiecas uz mājkalpotājiem. Taču šī darba ņēmēju 
grupa ir noteikti jāņem vērā, ja runa ir par maternitātes aizsardzību. 

Grozījums Nr. 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.c 2. panta c) punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„c) strādājoša sieviete, kas baro bērnu ar 
krūti, ir jebkura strādājoša sieviete, 
tostarp mājkalpotāja, kas baro bērnu ar 
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krūti, kā noteikts valsts tiesību aktos 
un/vai saskaņā ar valsts praksi, un kura 
informē darba devēju par savu stāvokli 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi.”

Or. en

Pamatojums

Pamatdirektīva par veselību un drošību neattiecas uz mājkalpotājiem. Taču šī darba ņēmēju 
grupa ir noteikti jāņem vērā, ja runa ir par maternitātes aizsardzību. 

Grozījums Nr. 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.d punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
3. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.d 3. panta 1. punktā iekļauj šādu 
rindkopu:
„Sākot ar 2012. gadu, vismaz ik pēc 
pieciem gadiem jāveic 1. punktā minēto 
pamatnostādņu regulārs novērtējums, lai 
pārstrādātu tās.”

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums — pamatnostādnes ir noteikti jāatjaunina atbilstīgi jaunākajām attīstības 
tendencēm un atziņām.
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Grozījums Nr. 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.e punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.e 4. panta virsrakstu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Novērtēšana, informēšana un 
konsultēšana”

Or. en

Pamatojums

Reproduktīvo funkciju apdraudējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tādēļ šim 
apdraudējumam jāpievērš plašāka uzmanība, jo tam ir svarīga nozīme pat pirms bērna 
ieņemšanas.

Grozījums Nr. 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.f punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.f 4. pantā iekļauj šādu punktu:
„-1. Darba devējs riska novērtējumā, ko 
veic saskaņā ar Direktīvu 89/301/EEK, 
iekļauj arī reproduktīvo funkciju 
apdraudējumu, kas attiecas uz darba 
ņēmējiem un darba ņēmējām.”

Or. en
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Pamatojums

Reproduktīvo funkciju apdraudējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tādēļ šim 
apdraudējumam jāpievērš plašāka uzmanība, jo tam ir svarīga nozīme pat pirms bērna 
ieņemšanas.

Grozījums Nr. 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.g 4. panta 1. punkta pirmajā teikumā 
iekļauj šādu tekstu:
„1. Sakarā ar visām darbībām, kas 
varētu būt saistītas ar īpašu risku tikt 
pakļautai to faktoru, procesu vai darba 
apstākļu iedarbībai, kuru neizsmeļošs 
uzskaitījums sniegts I pielikumā, darba 
devējs attiecīgajā uzņēmumā un/vai 
organizācijā novērtē šīs iedarbības 
raksturu, pakāpi un ilgumu uz 2. pantā 
definētajām darbiniecēm un 
darbiniecēm, kuras varētu atrasties vienā 
no 2. pantā minētajām situācijām, 
novērtējot to tieši vai izmantojot 
Direktīvas 89/391/EEK 7. pantā minētos 
aizsardzības un profilakses dienestus, 
lai:” 

Or. en

Pamatojums

Reproduktīvo funkciju apdraudējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tādēļ šim 
apdraudējumam jāpievērš plašāka uzmanība, jo tam ir svarīga nozīme pat pirms bērna 
ieņemšanas.
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Grozījums Nr. 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.h punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.h 4. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā 
iekļauj šādu tekstu:
„- novērtētu visus riskus, kas var 
negatīvi ietekmēt drošību vai veselību, 
kā arī visu iespējamo ietekmi uz 2. pantā 
minēto strādājošu sieviešu un to 
strādājošo sieviešu grūtniecību vai 
barošanu ar krūti, kuras varētu atrasties 
vienā no 2. pantā minētajām situācijām,” 

Or. en

Pamatojums

Reproduktīvo funkciju apdraudējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tādēļ šim 
apdraudējumam jāpievērš plašāka uzmanība, jo tam ir svarīga nozīme pat pirms bērna 
ieņemšanas.

Grozījums Nr. 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.i punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.i 4. panta 2. punktā iekļauj šādu tekstu:
„2. Neierobežojot Direktīvas 
89/391/EEK 10. pantu, 2. pantā definētās 
darbinieces un darbinieces, kas varētu 
atrasties vienā no 2. pantā minētajām 
situācijām, attiecīgajā uzņēmumā un/vai 
organizācijā un/vai viņu pārstāvjus un 
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attiecīgos sociālos partnerus informē par 
1. punktā minētā novērtējuma 
rezultātiem un par visiem pasākumiem, 
kas veicami attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību darbā.”

Or. en

Pamatojums

Reproduktīvo funkciju apdraudējums attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tādēļ šim 
apdraudējumam jāpievērš plašāka uzmanība, jo tam ir svarīga nozīme pat pirms bērna 
ieņemšanas.

Grozījums Nr. 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.j punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.j 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„2. Ja attiecīgās darbinieces darba 
apstākļu un/vai darba laika maiņa 
tehniski un/vai objektīvi nav iespējama, 
[...] darba devējs veic vajadzīgos 
pasākumus, lai attiecīgo darbinieci 
pārceltu citā darbā.”

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums — katra atsevišķā punkta pašreizējais formulējums rada darba devējiem pārāk 
plašas iespējas attaisnoties ar to, ka viņi nevar pārveidot darba vietu vai piedāvāt citu darbu. 
Izdarot svītrojumu šajā iespējām atvērtajā formulējumā, darba devējam joprojām ir 
pietiekami liela rīcības brīvība pamatot, ka šādu alternatīvu piedāvāšana nav iespējama 
tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ. 
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Grozījums Nr. 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.k punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.k 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„3. Ja attiecīgās darbinieces pārcelšana 
citā darbā tehniski un/vai objektīvi nav 
iespējama, [...] tad saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai valsts praksi 
attiecīgajai darbiniecei piešķir 
atvaļinājumu uz laiku, kas vajadzīgs 
viņas drošībai vai veselības 
aizsardzībai.”

Or. en

Pamatojums

Skaidrojums — katra atsevišķā punkta pašreizējais formulējums rada darba devējiem pārāk 
plašas iespējas attaisnoties ar to, ka viņi nevar pārveidot darba vietu vai piedāvāt citu darbu. 
Izdarot svītrojumu šajā iespējām atvērtajā formulējumā, darba devējam joprojām ir 
pietiekami liela rīcības brīvība pamatot, ka šādu alternatīvu piedāvāšana nav iespējama 
tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ. 

Grozījums Nr. 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.l punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.l 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„b) saņemt atvaļinājumu vai pagarināt 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
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gadījumos, ja pāreja uz darbu dienā 
tehniski un/vai objektīvi nav iespējama 
[...].

Or. en

Grozījums Nr. 35
Anja Weisgerber

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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējais noteikums par 14 nedēļām, jo tas dod dalībvalstīm vajadzīgo 
rīcības brīvību papildus grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam paredzēt arī citus 
atvaļinājuma veidus un apvienot tos, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumu, kurā iesaistīti 
arī tēvi. Dalībvalstis ir jau izstrādājušas šādus atvaļinājuma veidus. Vācijā ir ieviesta bērna 
kopšanas atvaļinājumu sistēma, kas paredz, ka tūlīt pēc grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma var izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu līdz trim gadiem, kuru laikā 14 
mēnešus tiek izmaksāts vecāku pabalsts.

Grozījums Nr. 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 1. punkts
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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 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
14 nedēļas pēc kārtas.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Jamila Madeira

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 
darbiniecēm ir tiesības saņemt grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst 
vismaz 18 nedēļas pēc kārtas, un pēc 
vēlēšanās izmantot līdz divām nedēļām 
ilgu atvaļinājumu pirms dzemdībām.

Or. pt

Pamatojums

Darba ņēmējas ir jāaizsargā pret jebkādu darba devēja izdarītu spiedienu, lai viņas pēc pašu 
vēlēšanās varētu izmantot tiesības uz atvaļinājumu pirms dzemdībām. 

Grozījums Nr. 38
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 2. punkts
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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 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir jāsaglabā līdzšinējais 2. punkta noteikums. Ir jāņem vērā dalībvalstīs pieņemtā prakse. 
Tāpat vērā jāņem arī tas, ka uzņēmumiem ir vajadzīga drošība attiecībā uz laika plānošanu 
saistībā ar grūtniecības un dzemdību atvaļinājumiem. 

Grozījums Nr. 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Pēc vienošanās ar darba devēju 
grūtniece vai jaunā māmiņa var brīvi 
izkārtot šo atvaļinājuma laiku pirms un 
pēc dzemdībām.

Or. de
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Grozījums Nr. 40
Gabriele Stauner

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 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis var pagarināt šajā direktīvā 
noteikto obligāto grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu līdz maksimāli 
astoņām nedēļām pēc dzemdībām un/vai 
maksimāli sešām nedēļām pirms 
dzemdībām, ja darbiniecēm nodrošina 
iespēju strādāt šajā pagarinātajā laika 
periodā, paredzot, ka viņas jebkurā laikā 
var atteikties no šīs iespējas.

Or. de

Pamatojums

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt. 
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Grozījums Nr. 41
Elizabeth Lynne

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 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darbiniecei vismaz divus mēnešus 
pirms izvēlētā atvaļinājuma sākuma ir 
jāpaziņo par grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumu. 

Or. de

Pamatojums

Pienākums paziņot par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgumu dod plānošanas 
drošību uzņēmumiem. Citādi tiktu apdraudēta darba organizēšana uzņēmumos, jo īpaši MVU.
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Grozījums Nr. 43
Jamila Madeira

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 papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti, mātei ir invaliditāte un ja 
dzimuši vairāki bērni. Papildu atvaļinājuma 
ilgumam jābūt proporcionālam un jāatbilst 
mātes un bērna(-u) īpašajām vajadzībām. 

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā papildu problēmas, ar kurām sabiedrībā saskaras mātes ar invaliditāti, daudzām 
mātēm ar invaliditāti nepieciešams papildu grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, lai 
pierastu pie jaunās situācijas un nodrošinātu normālu ģimenes dzīves gaitu. 

Grozījums Nr. 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības vai 
komplikāciju dēļ un kas izmantots četras 
vai vairāk nedēļas pirms dzemdībām, 
neietekmētu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumu.”

5. Ar slimību un grūtniecību saistītais 
darbā neierašanās laiks pirms un pēc 
dzemdībām tiek ieskaitīts 14 nedēļu 
periodā.
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Or. de

Grozījums Nr. 45
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības vai
komplikāciju dēļ un kas izmantots četras 
vai vairāk nedēļas pirms dzemdībām, 
neietekmētu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumu.”

5. Dalībvalstis nodrošina, lai slimības 
atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar 
grūtniecību saistītas slimības, komplikāciju 
vai apstiprinātas pēcdzemdību depresijas
dēļ un kas izmantots četras vai vairāk 
nedēļas pirms dzemdībām, neietekmētu 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumu.”

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir attiecināt slimības gadījumā paredzēto nodrošinājumu arī uz 
pēcdzemdību depresiju, no kuras cieš 10-15 % sieviešu un kura ļoti negatīvi ietekmē darba un 
ģimenes dzīvi.

Grozījums Nr. 46
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pēcdzemdību depresija tiek atzīta par 
slimību, kas saistīta ar darbnespēju, un 
atbalsta izglītošanas programmas, lai 
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sniegtu pienācīgu informāciju par 
pēcdzemdību depresiju un novērstu 
aizspriedumus un iespējamo 
stigmatizāciju, kas joprojām ir saistīta ar 
šo slimību.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir attiecināt slimības gadījumā paredzēto nodrošinājumu arī uz 
pēcdzemdību depresiju, no kuras cieš 10–15 % sieviešu un kura ļoti negatīvi ietekmē darba un 
ģimenes dzīvi.

Grozījums Nr. 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots

Atlaišanas aizliegums
Lai garantētu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces var izmantot savas veselības 
un drošības aizsardzības tiesības, kas 
atzītas saskaņā ar šo pantu:
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 atļauta atlaišana saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
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piekritusi.
2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, 
darba devējam jāsniedz pienācīgs 
pamatojums rakstveidā. Ja atlaišana 
notiek sešus mēnešu laikā pēc 8. panta 
1. punkta paredzētā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma, darba devējam 
pēc attiecīgās darbinieces pieprasījuma 
jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā.
3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai 2. pantā definētās darbinieces 
aizsargātu no tādas atlaišanas sekām, kas 
saskaņā ar 1. un 2. punktu ir nelikumīga.
4. Mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti 
saistībā ar grūtniecību vai grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu 8. panta nozīmē ir 
diskriminācija tādā nozīmē, kāda lietota 
Direktīvā 2002/73/EK, kura pārstrādāta 
ar Direktīvu 2006/54/EK.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 10. pantu nevajadzētu grozīt. Saglabā saskaņā ar pašreizējo Direktīvu 92/85/EEK 
noteikto regulējumu attiecībā uz aizsardzību pret atlaišanu no darba.

Grozījums Nr. 48
Gabriele Stauner

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 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču 
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz vismaz četriem mēnešiem pēc 
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grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, 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.

dzemdībām,  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. de

Pamatojums

Ir vēlams noteikt, ka četrus mēnešus pēc dzemdībām darbinieci nedrīkst atlaist no darba. 
Atgriežoties darbā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, pirmajās nedēļās mātēm jo 
īpaši vajadzīga aizsardzība. Šajā laikā viņas praktiski saskaras ar izaicinājumu apvienot 
darba un ģimenes dzīvi. Tādēļ ierosinām obligāti nesaistīt atlaišanas aizlieguma termiņu ar 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām. 

Grozījums Nr. 49
Elisabeth Schroedter

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek sešus 
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam pēc attiecīgās 
darbinieces pieprasījuma jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek divpadsmit 
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

Or. de
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Grozījums Nr. 50
Jamila Madeira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek sešus
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam pēc attiecīgās 
darbinieces pieprasījuma jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek divpadsmit 
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, darba devējam jāsniedz 
pienācīgs pamatojums rakstveidā.

Or. pt

Pamatojums

Minētajā atlaišanas laikā darba devējam rakstiski jāsniedz pamatojums atlaišanai neatkarīgi 
no tā, vai darbiniece to pieprasa vai ne.

Grozījums Nr. 51
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts  b apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 2. punkts  c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) darbiniecēm, kas definētas 2. pantā, 
izmantot tiesības atgriezties savā darbā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem, kas nav 
viņām mazāk labvēlīgi, un izmantot visus 
darba apstākļu uzlabojumus, uz kuriem 
viņām būtu bijušas tiesības prombūtnes 
laikā.

c) darbiniecēm, kas definētas 2. pantā, 
izmantot tiesības atgriezties savā darbā vai 
līdzvērtīgā amatā ar noteikumiem, kas nav 
viņām mazāk labvēlīgi, un izmantot visus 
darba apstākļu uzlabojumus, uz kuriem 
viņām būtu bijušas tiesības prombūtnes 
laikā. Izņēmuma gadījumos, piemēram, 
ražošanas procesa pārstrukturēšanas vai 
pilnīgas pārveidošanas gadījumā, 
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darbiniecēm vienmēr jādod iespēja 
apspriesties ar darba devēju par šo 
pārmaiņu ietekmi uz viņu profesionālo un 
līdz ar to arī personīgo situāciju.

Or. ro

Grozījums Nr. 52
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts  b apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 2. punkts  ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) profesionālās attīstības iespēju 
saglabāšana 2. pantā definētajām 
darbiniecēm, īstenojot apmācības un 
tālākizglītības pasākumus.

Or. de

Pamatojums

Darbinieces ir jāatbalsta, taču nevajadzētu paredzēt tiesības uz papildu pasākumiem, jo 
daudzās dalībvalstīs šādi noteikumi attiecībā uz darbiniekiem nav paredzēti vispār. Tādēļ to 
nevajadzētu attiecināt arī uz 2. pantā definētajām darbiniecēm.

Grozījums Nr. 53
Gabriele Stauner

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts  b apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 2. punkts  ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laiks tiek ieskaitīts nodarbinātības laikā 
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pensijas aprēķināšanai un darbinieces, 
izmantojot šo atvaļinājumu, nezaudē 
tiesības uz pensiju.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka darbiniece, izmantojot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, 
necieš zaudējumus saistībā ar tiesībām uz pensiju. Dalībvalstīm ir jānovērš zaudējumu 
iespējamība un jāatlīdzina jebkurš šāds zaudējums. 

Grozījums Nr. 54
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts  b apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 2. punkts  ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 2. pantā definēto darbinieču tiesības 
uz pastāvīgu izglītošanos un 
tālākizglītošanos, lai nodrošinātu iespējas 
viņu profesionālās karjeras attīstībai.

Or. ro

Grozījums Nr. 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 

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 
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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.

algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šādam maksimālajam 
apmēram nevajadzētu būt mazākam par 
90 % no pabalstiem, ko 2. pantā definētā 
darbiniece saņemtu, ja būtu darba 
nespējīga veselības stāvokļa dēļ. 
Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

Or. de

Pamatojums

Maksimālā apmēra samazināšana šķiet vēlama, lai dotu dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību 
valsts tiesību aktu pielāgošanai.

Grozījums Nr. 56
Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts  da apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) iekļauj šādu punktu: 
„5.a Dalībvalstis veic pasākumus, lai 
garantētu, ka darba devēji nodrošina 
pietiekami ilgus pārtraukumus un 
uzturēšanās iespējas darbiniecēm, kuras 
pēc grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ir atgriezušās darbā un 
joprojām vēlas barot bērnu ar krūti.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar PVO Ieteikumu Nr. A55/15 zīdaiņus pirmo sešu mēnešu laikā būtu jābaro tikai ar 
krūti, lai nodrošinātu pienācīgu bērna augšanu, kā arī pēc iespējas labāku attīstību un 
veselību. Pēc tam, lai apmierinātu zīdaiņu pieaugošās uztura vajadzības, viņi būtu jābaro ar 
atbilstīgiem un nekaitīgiem papildu pārtikas produktiem, vienlaikus turpinot barošanu ar 
krūti līdz divu gadu vecumam vai ilgāk. Šo pantu pievienoja, lai nodrošinātu, ka sievietes var 
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turpināt barot bērnu ar krūti arī pēc sešu mēnešu ilgā atvaļinājuma.

Grozījums Nr. 57
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka gadījumos, 
kad personas, kuras uzskata, ka viņu 
tiesības, kuras paredzētas šajā direktīvā, ir 
pārkāptas, tiesā vai citā kompetentā 
iestādē pamato faktus, kas ļauj pieņemt, 
ka šāds tiesību pārkāpums ir noticis, 
atbildētājs pierāda, ka nav pārkāpti 
direktīvas noteikumi.

svītrots

2. Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm 
ieviest tādus noteikumus par 
pierādījumiem, kuri ir labvēlīgāki 
prasītājiem.
3. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
kriminālprocesiem.
4. Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē 
tiesa vai kompetentā iestāde.
5. Šā panta 1. līdz 4. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.

Or. de

Pamatojums

Diskriminācija grūtniecības dēļ jau tagad atbilst kritērijiem attiecībā uz diskrimināciju 
dzimuma dēļ. Līdz ar to piemēro arī Direktīvā 2006/54/EEK iekļauto pierādīšanas pienākuma 
pārnešanu.
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Grozījums Nr. 58
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina to, lai 
apvienības, organizācijas vai citas 
juridiskās personas, kam saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses 
nodrošināt šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, iesniedzēja vārdā vai atbalstot 
to un ar viņa piekrišanu varētu iesaistīties 
jebkurā tiesas un/vai administratīvā 
procedūrā šajā direktīvā paredzēto 
pienākumu izpildei. 
(Ja šo grozījumu pieņem, 5. punktā izdara 
pielāgojumus un iekļauj šādu tekstu: 
„1. līdz 4.a punkts attiecas arī uz 
tiesvedības procesiem, kas ierosināti 
saskaņā ar 12. pantu.”

Or. de

Grozījums Nr. 59
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Sodi var ietvert 
kompensācijas izmaksu, kuras apmērs 

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sodiem, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu.
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nav ierobežots ar iepriekš noteiktu 
konkrētu maksimālo summu, un tiem 
jābūt efektīviem, samērīgiem un 
preventīviem.”

Or. de

Grozījums Nr. 60
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 92/85/EEK
12.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai vienlīdzību 
veicinošā iestāde vai iestādes, kas 
izraudzīta(-as) saskaņā ar 20. pantu 
Direktīvā 2002/73/EK, kura pārstrādāta ar 
Direktīvu 2006/54/EK, lai veicinātu, 
analizētu, uzraudzītu un atbalstītu 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
bez diskriminācijas dzimuma dēļ, būtu 
kompetenta arī jautājumos, kuri ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, ja jautājumi 
pirmām kārtām saistīti ar vienlīdzīgu 
attieksmi, nevis ar darbinieku veselību un 
drošību.”

Dalībvalstis nodrošina, lai vienlīdzību 
veicinošā iestāde vai iestādes, kas 
izraudzīta(-as) saskaņā ar 20. pantu 
Direktīvā 2002/73/EK, kura pārstrādāta ar 
Direktīvu 2006/54/EK, lai veicinātu, 
analizētu, uzraudzītu un atbalstītu 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
bez diskriminācijas dzimuma dēļ, būtu 
kompetenta arī jautājumos, kuri ietilpst šīs 
direktīvas darbības jomā, ja jautājumi 
pirmām kārtām saistīti ar vienlīdzīgu 
attieksmi, nevis tikai ar darbinieku 
veselību un drošību.”

Or. ro

Grozījums Nr. 61
Rovana Plumb

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var noteikt preventīvus 
pasākumus attiecībā uz to darbinieču 
aizsardzību un drošību, kuras ir 
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grūtnieces vai strādā pēcdzemdību 
periodā;

Or. ro

Pamatojums

Stress darbavietā var negatīvi ietekmēt grūtnieču vai pēcdzemdību periodā strādājošo 
sieviešu psihi un atstāt ietekmi arī uz augli vai jaundzimušo.

Grozījums Nr. 62
Jamila Madeira

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ir vēlams pārņemt šīs direktīvas 
noteikumus koplīgumos un individuālajos 
darba līgumos dalībvalstīs. 

Or. pt

Pamatojums

Darbinieces bieži vien neizmanto savas tiesības, jo nav informētas par to, ka viņas aizsargā 
likums. Ar šo norādi līgumā tiek precizēts, kurus tiesību aktus piemēro attiecīgā gadījumā.  

Adlib Express Watermark


	769559lv.doc

