
AM\774842LV.doc PE421.387v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/0192(COD)

13.3.2009

GROZĪJUMI Nr.
21 - 45

Ziņojuma projekts
Astrid Lulling
(PE418.192v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot 
vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK

Direktīvas priekšlikums
(COM(2008)0636 – C6-341/2008 – 2008/0192(COD))

Adlib Express Watermark



PE421.387v01-00 2/17 AM\774842LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\774842LV.doc 3/17 PE421.387v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlaments ir konsekventi 
aicinājis Komisiju pārbaudīt 
Direktīvu 86/613/EEK, īpaši lai uzlabotu 
tādu personu stāvokli, kuras ir 
lauksaimniecībā pašnodarbināto 
līdzstrādājošie laulātie.

(4) Eiropas Parlaments ir konsekventi 
aicinājis Komisiju pārbaudīt 
Direktīvu 86/613/EEK, īpaši lai uzlabotu 
tādu personu stāvokli, kuras ir 
lauksaimniecībā pašnodarbināto 
līdzstrādājošie laulātie un līdzstrādājošie 
neprecētie partneri.

Or. es

Grozījums Nr. 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas Parlaments 1997. gada 
21. februāra rezolūcijā par 
pašnodarbināto personu līdzstrādājošiem 
laulātajiem ierosināja noteikt obligātu 
līdzstrādājošo laulāto un līdzstrādājošo 
neprecēto partneru reģistrāciju, lai 
turpmāk viņi vairs nebūtu „neredzami” 
nodarbinātie, kā arī pienākumu 
dalībvalstīm atļaut līdzstrādājošiem 
laulātajiem iesaistīties pašnodarbināto 
personu slimības, invaliditātes un vecuma 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. es
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Grozījums Nr. 23
Lissy Gröner

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro attiecībā uz 
pašnodarbinātām personām un 
līdzstrādājošajiem laulātajiem, jo abi šie 
subjekti piedalās attiecīgā uzņēmuma 
darbībā.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro attiecībā uz 
pašnodarbinātām personām un 
līdzstrādājošajiem laulātajiem vai dzīves 
partneriem, kuri piedalās attiecīgā 
uzņēmuma darbībā.

Or. de

Pamatojums

Dzīves partneriem būtu jāpiešķir tādas pašas tiesības kā laulātajiem, lai izvairītos no 
nelikumīgas diskriminācijas Eiropas Savienībā.  

Grozījums Nr. 24
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ir jānodrošina, ka uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi laulātajiem vai 
dzīves partneriem, ja kopdzīves fakts atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, nerada 
diskrimināciju ģimenes stāvokļa vai 
civilstāvokļa dēļ.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis diskriminācijas iemesls nav minēts Pamattiesību hartas attiecīgajā noteikumā (21. pantā), 
un ģimenes vai civilstāvokļa jautājums paliek tikai ES dalībvalstu kompetencē.
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Grozījums Nr. 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ņemot vērā minēto subjektu devumu 
ģimenes uzņēmumam, līdzstrādājošajiem 
laulātajiem pēc pašu pieprasījuma jābūt 
tiesībām saņemt vismaz tāda paša līmeņa 
sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām, īpaši 
attiecībā uz iemaksām. Dalībvalstīm 
jānosaka pienākums veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu iespēju. 
Jebkurā gadījumā pašnodarbināto personu 
un līdzstrādājošo laulāto aizsardzības 
līmeni var nodrošināt proporcionāli 
subjekta līdzdalībai ģimenes uzņēmuma 
darbībā.

(13) Ņemot vērā minēto subjektu devumu 
ģimenes uzņēmumam, līdzstrādājošajiem 
laulātajiem un līdzstrādājošajiem 
neprecētajiem partneriem, pēc pašu 
pieprasījuma jābūt tiesībām saņemt vismaz 
tāda paša līmeņa sociālo aizsardzību, kāda 
paredzēta pašnodarbinātajām personām, 
īpaši attiecībā uz iemaksām. Dalībvalstīm 
jānosaka pienākums veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu iespēju, 
vai arī iekļaut līdzstrādājošos laulātos vai 
līdzstrādājošos neprecētos partnerus 
obligātā sociālās apdrošināšanas sistēmā 
ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi ir 
attiecināmi uz pašnodarbinātām 
personām. Jebkurā gadījumā 
pašnodarbināto personu, līdzstrādājošo 
laulāto un līdzstrādājošo neprecēto 
partneru aizsardzības līmeni var 
nodrošināt proporcionāli subjekta 
līdzdalībai ģimenes uzņēmuma darbībā.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Esther De Lange

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Galvenais pasākums, kas atbalstītu 
pašnodarbināto personu un līdzstrādājošo 
laulāto iespējas sabalansēt ģimenes un 
darba dzīvi, ir noteikums, kas dotu 
tiesības uz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu. Dalībvalstīm jāsaglabā 
kompetence noteikt iemaksu apjomu un 
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visu kārtību, kas attiecas uz pabalstiem un 
maksājumiem, ņemot vērā to, ka 
pašnodarbinātām sievietēm un 
līdzstrādājošām sievām darba dzīvē 
nepieciešama ievērojama elastība.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrā dalībvalstī aizsardzība pret 
diskrimināciju dzimuma dēļ būtu 
jānostiprina ar tādas struktūras vai 
struktūru palīdzību, kura(s) ir tiesīga(s) 
analizēt attiecīgās problēmas, pētīt 
iespējamos risinājumus un nodrošināt 
konkrētu palīdzību diskriminācijas 
upuriem. Šī struktūra vai šīs struktūras var 
būt tās pašas, kuras valsts līmenī ir 
atbildīgas par cilvēktiesību vai indivīda 
tiesību aizsardzību vai arī par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu. Izmantojot 
savas pilnvaras un izpildot savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, šīm 
struktūrām jādarbojas tādā veidā, kas 
atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Parīzes principiem attiecībā uz valstu 
iestāžu statusu un darbību, lai aizsargātu un 
veicinātu cilvēktiesības.

(18) Katrā dalībvalstī pašnodarbināto 
personu, līdzstrādājošo laulāto un 
līdzstrādājošo neprecēto partneru 
aizsardzība pret diskrimināciju dzimuma 
dēļ būtu jānostiprina ar tādas struktūras vai 
struktūru palīdzību, kura(s) ir tiesīga(s) 
analizēt attiecīgās problēmas, pētīt 
iespējamos risinājumus un nodrošināt 
konkrētu palīdzību diskriminācijas 
upuriem. Šī struktūra vai šīs struktūras var 
būt tās pašas, kuras valsts līmenī ir 
atbildīgas par cilvēktiesību vai indivīda 
tiesību aizsardzību vai arī par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu. Izmantojot 
savas pilnvaras un izpildot savus 
pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, šīm 
struktūrām jādarbojas tādā veidā, kas 
atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Parīzes principiem attiecībā uz valstu 
iestāžu statusu un darbību, lai aizsargātu un 
veicinātu cilvēktiesības.

Or. es
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Grozījums Nr. 28
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Šajā direktīvā piemēro šādas 
definīcijas: b) “līdzstrādājošie laulātie” –
laulātie vai ar valsts tiesību aktiem atzīti 
pašnodarbināto personu dzīves partneri, 
kuri nav darbinieki vai biznesa partneri, ja 
šie subjekti atbilstīgi valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem parasti 
piedalās darbībās, ko veic pašnodarbinātā 
persona, un izpilda tādus pašus 
pienākumus vai palīgdarbus;

(b) Šajā direktīvā piemēro šādas 
definīcijas: b) “līdzstrādājošie laulātie” –
laulātie, kuri nav darbinieki vai biznesa 
partneri, ja šie subjekti atbilstīgi valsts 
tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem 
parasti piedalās darbībās, ko veic 
pašnodarbinātā persona, un izpilda tādus 
pašus pienākumus vai palīgdarbus;

Or. en

Pamatojums

Noteikuma pašreizējais formulējums ietekmē valstu ģimenes tiesību jomu. Ģimenes stāvokļa 
definīcija paliek dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Saskaņā ar subsidiaritātes principu un 
pilnībā ievērojot dalībvalstu kompetences, dalībvalstīm jāļauj izlemt, vai šīs direktīvas 
ietekmes robežās pielīdzināt laulātos un dzīves partneru jēdzienus. 

Grozījums Nr. 29
Anna Záborská

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts 
tiesību aktiem atzītas par dzīves 
partneriem, nav stingrāki par tāda 
uzņēmuma dibināšanas nosacījumiem, 

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie, nav stingrāki par tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumiem, kuru dibina 
citas personas.
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kuru dibina citas personas.

Or. en

Pamatojums

Noteikuma pašreizējais formulējums ietekmē valstu ģimenes tiesību jomu. Ģimenes stāvokļa 
definīcija paliek dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Saskaņā ar subsidiaritātes principu un 
pilnībā ievērojot dalībvalstu kompetences, dalībvalstīm jāļauj izlemt, vai šīs direktīvas 
ietekmes robežās pielīdzināt laulātos un dzīves partneru jēdzienus. 

Grozījums Nr. 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts tiesību 
aktiem atzītas par dzīves partneriem, nav 
stingrāki par tāda uzņēmuma dibināšanas 
nosacījumiem, kuru dibina citas personas.

Neskarot īpašos nosacījumus piekļuvei 
konkrētām darbībām, kas vienlīdzīgi 
attiecas uz abiem dzimumiem, dalībvalstis 
veic pasākumus, lai, atzīstot laulāto / 
dzīves partneru kopīgas īpašuma tiesības, 
viņiem nodrošinātu vienādu juridisku 
statusu, un veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tāda uzņēmuma 
dibināšanas nosacījumi, kuru dibina 
laulātie vai personas, kuras ar valsts tiesību 
aktiem atzītas par dzīves partneriem, nav 
stingrāki par tāda uzņēmuma dibināšanas 
nosacījumiem, kuru dibina citas personas.

Or. en

Pamatojums

Līdzstrādājošus laulātos / dzīves partnerus ir būtiski atzīt par vienlīdzīgiem likuma priekšā 
attiecībā uz īpašumtiesībām un atbildību, jo tam būtu jāgarantē, ka abi partneri gūst vienādu 
labumu no uzņēmuma un uzņemas vienādu atbildību par tā uzturēšanu, kā arī vienādu 
piekļuvi atšķirtības, šķiršanās vai partnera nāves gadījumā. Juridiskā statusa trūkuma dēļ 
līdzstrādājošie laulātie / dzīves partneri var nonākt un faktiski arī nonāk situācijās, kad tiem 
nav nekādu juridisku tiesību uz uzņēmuma līdzekļiem, un tie neaizsargātības laikā paliek bez 
jebkādiem līdzekļiem. Turklāt, ņemot vērā, ka nav noteikta prasība pēc obligātas sociālās 
apdrošināšanas, tas laulāto / dzīves partneru stāvoklis kļūst  vēl neaizsargātāks.
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Grozījums Nr. 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka laulātie, kas piedalās 
pašnodarbinātas personas darbībās, pēc 
pieprasījuma var saņemt vismaz tāda paša 
līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka laulātie, kas piedalās 
pašnodarbinātas personas darbībās, un 
līdzstrādājošais neprecētais partneris var 
saņemt vismaz tāda paša līmeņa sociālo 
aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām. Šiem 
pasākumiem jānodrošina, ka 
līdzstrādājošie laulātie un līdzstrādājošie 
neprecētie partneri kļūst par 
pašnodarbinātajām personām pieejamo 
sociālās apdrošināšanas sistēmu, kas 
attiecas uz slimībām, invaliditāti un 
vecumu, patstāvīgiem dalībniekiem, ja 
viņi veic iemaksas šajās sistēmās tādā 
pašā apmērā kā pašnodarbinātas 
personas un pat ja viņu iemaksas nākas 
aprēķināt saskaņā ar vienotu likmi.
Līdzstrādājošo laulāto un līdzstrādājošo 
neprecēto partneru apdrošināšanas 
iemaksas ir pieskaitāmas darbības 
izmaksām un nav apliekamas ar nodokli 
līdzīgi kā laulātajam vai dzīves partnerim 
izmaksātā atlīdzība, pastāvot dubultam 
nosacījumam, ka pakalpojumi sniegti 
pareizi un ka atlīdzība ir tāda, kādu 
parasti saņem par šādiem pakalpojumiem.

Or. es
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Grozījums Nr. 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka laulātie, kas piedalās 
pašnodarbinātas personas darbībās, pēc 
pieprasījuma var saņemt vismaz tāda paša 
līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka laulātajiem un dzīves 
partneriem, kas piedalās pašnodarbinātas 
personas darbībās, ir obligātās sociālās 
aizsardzības nodrošinājums un iespēja 
pēc pieprasījuma no tā brīvprātīgi izstāties 
un ka viņi var saņemt vismaz tāda paša 
līmeņa sociālo aizsardzību, kāda paredzēta 
pašnodarbinātajām personām

Or. en

Pamatojums

Obligātās sociālās aizsardzības nodrošinājums ir būtisks, tāpat kā iespēja no tā brīvprātīgi 
izstāties. Obligātās sociālās drošības noteikums arī nodrošinātu mehānismu līdzstrādājošo 
laulāto / dzīves partneru reģistrācijai, jo nereģistrēšanās gadījumā ir grūti noteikt 
līdzstrādājošo sieviešu skaitu. 

Grozījums Nr. 33
Lissy Gröner

Direktīvas priekšlikums
7. panta virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums Grūtniecības, dzemdību un bērna 
kopšanas atvaļinājums

Or. de
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Grozījums Nr. 34
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem
ir tiesības uz grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

Or. pt

Pamatojums

Ir būtiski visām ekonomiski aktīvajām Eiropas sievietēm nodrošināt vienādu obligāti 
apmaksājamu grūtniecības  un dzemdību atvaļinājumu.  Šāda nostāja ir diskriminācijas, kas 
ietekmē grūtas un dzemdējušas sievietes, apkarošanas pamatā.  

Grozījums Nr. 35
Esther De Lange

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem
ir tiesības uz tādu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas atbilst viņu 
konkrētajām vajadzībām. Grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgumu viņas 
pašas var izvēlēties ar noteikumu, ka tā 
kopējais ilgums nepārsniedz Direktīvā 
92/85/EEK noteikto.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem
ir tiesības uz tādu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas atbilst 
pašnodarbinātu sieviešu konkrētajām 
vajadzībām un līdzstrādājošo sievu 
apstākļiem. Šāda grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgums nedrīkst 
pārsniegt sešpadsmit nedēļas,  no kurām 
astoņām ir jābūt pēc dzemdībām. 
Priekšlaicīgu dzemdību, vairākkārtēju 
dzemdību un krūts barošanas gadījumos 
obligāto pēcdzemdību atvaļinājumu var 
pagarināt līdz divpadsmit nedēļām.  

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK un jebkuros 
turpmākajos tiesību aktos, ar ko to groza. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šādos tiesību 
aktos noteiktu obligāto atvaļinājumu pēc 
pieprasījuma piešķir pašnodarbinātām 
personām un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem vai dzīves partneriem.
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Or. en

Pamatojums

Padomes Direktīvas 92/85/EEK un turpmāk grozītās direktīvas obligātie nosacījumi un 
jādara pieejami visām nesen dzemdējušām vai ar krūti barojošām sievietēm neatkarīgi no 
viņu nodarbinātības statusa. Atzīstot, ka ne visas sievietes dzemdē, grūtniecību, dzemdības un 
barošanu ar krūti tomēr piedzīvo daudzas sievietes. Līdz ar to visām sievietēm šādā situācijā 
jānodrošina tiesības uz aizsardzību un atpūtas periodu. Sieviešu profesionālais statuss rada 
nevienlīdzību sieviešu starpā, jo tas šobrīd nosaka viņu tiesības uz aizsardzību grūtniecības, 
dzemdību un krūts barošanas laikā, kas ietver arī pēcdzemdību atpūtas un barošanas ar krūti, 
ja sieviete tā vēlas, periodu.

Grozījums Nr. 38
Lissy Gröner

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
personām un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem ir tiesības uz grūtniecības, 
dzemdību un bērna kopšanas
atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK un 96/34/EK.

Or. de

Pamatojums

Direktīvās 92/85/EEK un 96/34/EK, kā arī pastāvošajos un turpmākajos tiesību aktos, ar ko 
šīs direktīvas groza, noteiktajiem obligātajiem pasākumiem jābūt piemērojamiem visu 
sieviešu un vīriešu grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumiem visām sievietēm 
un vīriešiem neatkarīgi no viņu profesionālā statusa.  
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Grozījums Nr. 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
pēc pieprasījuma ir tiesības uz grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm, līdzstrādājošajiem laulātajiem 
un līdzstrādājošajiem neprecētajiem 
partneriem ir tiesības uz grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kā paredzēts 
Direktīvā 92/85/EEK.

Or. es

Grozījums Nr. 40
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums
7. panta 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Pirmajā punktā noteiktais 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums 
ietver obligāti apmaksājamu astoņu 
nedēļu pēcdzemdību atvaļinājumu.  

Or. pt

Pamatojums

Pēcdzemdību atvaļinājuma obligātais ilgums ir jāattiecina uz visām strādājošajām sievietēm 
neatkarīgi no tā, vai viņas ir darba ņēmējas, pašnodarbinātās, līdzstrādājošās sievas vai 
bezdarbnieces, un neatkarīgi no iepriekš nostrādāto dienu skaita. Minimālais astoņu nedēļu 
pēcdzemdību atvaļinājums ir būtisks, lai ļautu sievietēm pietiekami atkopties pēc dzemdībām, 
veicinātu barošanu ar krūti un ļautu izveidot spēcīgu saikni starp māti un bērnu.
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Grozījums Nr. 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
7. panta 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas garantē ienākumu, kas vismaz ir 
līdzvērtīgs ienākumam, ko attiecīgā 
persona saņemtu, ja darba pārtraukums 
būtu saistīts ar šīs personas veselības 
stāvokli, vai, ja šo nosacījumu nepiemēro, 
jebkuram valsts normatīvajos aktos 
noteiktajam pabalstam, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas garantē ienākumu, kas vismaz ir 
līdzvērtīgs personas jaunākajiem 
deklarētajiem ienākumiem, vai, ja šo 
nosacījumu nepiemēro, jebkuram valsts 
normatīvajos aktos noteiktajam pabalstam.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā 37. grozījumam. 

Grozījums Nr. 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
7. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem, cik vien iespējams, ir piekļuve 
pagaidu aizvietotāju dienestiem vai valsts 
sociālajiem pakalpojumiem, kas ir viena 
no 2. punktā minētā pabalsta alternatīvām 
iespējām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem laulātajiem 
ir piekļuve pagaidu aizvietotāju dienestiem 
vai valsts sociālajiem pakalpojumiem
papildus 2. punktā minētajam pabalstam.

Or. en
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Pamatojums

Tāpat kā 37. grozījumam. 

Grozījums Nr. 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
7. panta 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un līdzstrādājošajiem 
laulātajiem, cik vien iespējams, ir piekļuve 
pagaidu aizvietotāju dienestiem vai valsts 
sociālajiem pakalpojumiem, kas ir viena no 
2. punktā minētā pabalsta alternatīvām 
iespējām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm, līdzstrādājošajiem laulātajiem 
un līdzstrādājošajiem neprecētajiem 
partneriem, cik vien iespējams, ir piekļuve
pagaidu aizvietotāju dienestiem vai valsts 
sociālajiem pakalpojumiem, kas ir viena no 
2. punktā minētā pabalsta alternatīvām 
iespējām.

Or. es

Grozījums Nr. 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
7. panta 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Amendment

4.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pašnodarbinātām personām un 
līdzstrādājošajiem laulātajiem vai dzīves 
partneriem ir tiesības uz bērna kopšanas 
atvaļinājuma pasākumiem, ieskaitot 
paternitātes atvaļinājumu.

Or. en
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Pamatojums

Tāds pats kā 37. grozījumam. 

Grozījums Nr. 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Direktīvas priekšlikums
7. panta 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants Līdzstrādājošo laulāto un 
līdzstrādājošu neprecēto partneru darba 

atzīšana
Dalībvalstis uzņemas izpētīt, ar kādiem 
apstākļiem iespējams veicināt 
līdzstrādājošo laulāto un līdzstrādājošo 
neprecēto partneru darba atzīšanu un, 
ņemot vērā šo izpēti, izskata piemērotus 
pasākumus šādas atzīšanas veicināšanai. 

Or. es
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