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Изменение 30
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Равенството между мъжете и жените 
е основен принцип на Европейския 
съюз. Членове 21 и 23 от Хартата на 
основните права в Европейския съюз 
забраняват всяка дискриминация, 
основана на пола, и заявяват, че
равенството между мъжете и жените 
трябва да бъде осигурено във всички 
области.

(4) Равенството между мъжете и жените 
е основен принцип на Европейския 
съюз. Членове 21 и 23 от Хартата на 
основните права в Европейския съюз 
забраняват всяка дискриминация, 
основана на пола, и заявяват, че 
равенството между мъжете и жените 
трябва да бъде осигурено във всички 
области, включително по отношение 
на постигането на равновесие между 
професионалния и личния живот.

Or. pl

Изменение 31
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В решението на Съда на 
Европейските общности от 26 
февруари 2006 г. по Дело C-506/06 
Mayr/Flöckner, Съдът постанови, че 
става въпрос за пряка дискриминация 
въз основа на пол, ако служителка 
бъде поставена в неизгодно 
положение поради отсъствие от 
работа във връзка с процедури IVF (ин 
витро фертилизация).

Or. nl
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Изменение 32
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 20 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

Or. pl

Изменение 33
Christa Prets

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици преди раждането и най-
малко шест седмици след раждането.

Or. de
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Обосновка

Задължителният отпуск по майчинство преди раждането на детето е необходим за 
гарантиране на защитата на здравето на бременната и нероденото дете. Освен това 
той е важен, тъй като осигуряването на гъвкавост би могло да доведе до ситуации, в 
които се упражнява натиск, например ако работодатели се опитват да убедят 
служителките си да не ползват отпуск по майчинство преди раждането.

Изменение 34
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 20 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
две седмици, ползван след раждането.

Or. sv

Обосновка

Дълъг и щедър отпуск по майчинство е от значение, за да се даде възможност на 
родителите да комбинират семейния и професионалния живот. При все това, 
отпускът по майчинство следва да е право, а не задължение и затова не е 
целесъобразно задължителният отпуск по майчинство да бъде повече от две седмици. 
Има случаи, в които майката не може да кърми и/или предпочита да не взема отпуск 
по други причини. Има случаи, в които, например, бащата взема отпуск и се грижи за 
детето.
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Изменение 35
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 18 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
шест седмици, ползван след раждането.

(9) Поради уязвимостта на бременните 
работнички, работничките родилки или 
кърмачки, е наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство с продължителност най-
малко 16 последователни седмици, 
ползвани преди и/или след раждането, 
както и да се направи задължителен 
отпускът по майчинство от най-малко 
осем седмици, ползван след раждането. 
Този срок следва да бъде удължен на 
12 седмици за случаите на 
преждевременно раждане, раждането 
на повече от едно дете и кърмене. По 
време на срока на отпуска, 
работничката трябва да продължи 
да получава пълния размер на 
заплатата си от преди началото на 
отпуска. 

Or. fr

Изменение 36
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при 
заплащане на обезщетение, равно на 
пълния размер на доходите на 
жената преди излизането в отпуск по 
майчинство. Конвенцията на МОТ за 

заличава се
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закрила на майчинството от 2000 г. 
предвижда задължителен отпуск 
след раждането с продължителност 
шест седмици.

Or. fr

Изменение 37
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при заплащане 
на обезщетение, равно на пълния размер 
на доходите на жената преди излизането 
в отпуск по майчинство. Конвенцията 
на МОТ за закрила на майчинството 
от 2000 г. предвижда задължителен 
отпуск след раждането с 
продължителност шест седмици.

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при заплащане 
на обезщетение, равно на пълния размер 
на доходите на жената преди излизането 
в отпуск по майчинство. Отпускът по 
майчинство следва да е право, а не 
задължение; затова задължителният 
срок не следва да е повече от две 
седмици.

Or. sv

Изменение 38
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 18 седмици, при заплащане 
на обезщетение, равно на пълния размер 
на доходите на жената преди излизането 
в отпуск по майчинство. Конвенцията 

(10) Международната организация по 
труда препоръчва минимална 
продължителност на отпуска по 
майчинство 20 седмици, при заплащане 
на обезщетение, равно на пълния размер 
на доходите на жената преди излизането 
в отпуск по майчинство. Конвенцията 
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на МОТ за закрила на майчинството от 
2000 г. предвижда задължителен отпуск 
след раждането с продължителност 
шест седмици.

на МОТ за закрила на майчинството от 
2000 г. предвижда задължителен отпуск 
след раждането с продължителност 
шест седмици.

Or. pl

Изменение 39
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Въз основа на принципа за равно 
третиране Съдът на Европейските 
общности също е признал закрилата на 
трудовите права на жените, и по-
специално правото да се завърнат на 
същата или равностойна работа при не 
по-малко благоприятни условия на труд, 
както и да се възползват от всяко 
подобрение на условията на труд, 
внесено през периода на отсъствието 
им.

(Не засяга българския текст.)

Or. pl

Изменение 40
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С оглед на демографските 
тенденции в Европа е необходимо 
насърчаване на раждаемостта 
посредством целенасочено 
законодателство и мерки за по-
ефективно съвместяване на 
професионалния, личния и семейния 
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живот.

Or. nl

Изменение 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) С оглед на необходимостта от 
приемане на мерки, имащи за цел да 
помогнат на работниците да 
съчетават професионалните си права 
и задължения със съответните 
семейни права и задължения, от 
съществено значение е да се удължи 
срока на отпуска по майчинство и на 
отпуска, който се ползва от бащата  
и за случаите на осиновяване.

Or. it

Изменение 42
Lissy Gröner

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За постигане на истинско 
равенство между мъжете и жените, 
от основно значение е мъжете да 
имат право на задължителен отпуск 
по бащинство при равностойни 
условия на тези, отнасящи се до 
отпуска по майчинство, освен що се 
отнася до продължителността, така 
че постепенно да се създадат 
необходимите условия за равностойно 
участие на мъжете и жените в 
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професионалната дейност и в 
семейния живот. Същото следва да се 
прилага и за съжителстващите без 
брак двойки.

Or. de

Изменение 43
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Опитът показва, че закрилата срещу 
нарушаване на правата, гарантирани по 
силата на настоящата директива, би 
била по-успешна ако на органа или 
органите, компетентни по въпросите 
на равнопоставеността във всяка от 
държавите-членки се предоставят 
правомощия за анализиране на 
свързаните проблеми, разглеждане на 
възможните решения и предоставяне на 
практическо съдействие на жертвите. В 
настоящата директива следва да се 
включи правна уредба с оглед на това.

(19) Опитът показва, че закрилата срещу 
нарушаване на правата, гарантирани по 
силата на настоящата директива, би 
била по-успешна ако на подходящо 
обучен персонал в Министерство на 
труда и в съдилищата във всяка от 
държавите-членки се предоставят 
правомощия за анализиране на 
свързаните проблеми, разглеждане на 
възможните решения и предоставяне на 
практическо съдействие на жертвите. В 
настоящата директива следва да се 
включи правна уредба с оглед на това.

Or. pl

Изменение 44
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
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вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не може да служи 
като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 
от държавите-членки.

вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не може да служи 
като основание за влошаване на
положението, преобладаващо във всяка 
от държавите-членки, по-специално при 
национални законодателства, които 
чрез комбиниране на отпуска по 
майчинство и по бащинство, 
предоставят право на майката на 
най-малко 18 седмици отпуск, 
предоставен преди и/или след датата 
на раждане, и заплатен най-малко на 
равнището, предвидено в настоящата 
директива.

Or. sv

Обосновка

На осма страница от обяснителния меморандум към предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2008 г., Комисията заявява "За 
целите на настоящата директива, когато националните законодателства 
предоставят право на майките на най-малко 18 седмици отпуск, предоставен преди 
и/или след датата на раждане, и заплатен най-малко на равнището, предвидено в 
настоящата директива, той следва да се разглежда като отпуск по майчинство." 
Настоящото изменение пояснява намерението, посочено в съответното 
съображение.

Изменение 45
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не може да служи 
като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 

(20) Настоящата директива определя 
минимални изисквания, с което 
предоставя възможност на държавите-
членки да приемат или да запазват по-
благоприятни разпоредби на 
вътрешното право. Прилагането на 
настоящата директива не може да служи 
като основание за влошаване на 
положението, преобладаващо във всяка 
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от държавите-членки. от държавите-членки. Държавите-
членки, които още не са направили 
това, се насърчават горещо да 
предприемат необходимите мерки за 
осигуряване на равно третиране на 
бременни работнички и родилки или 
кърмачки в обществения и частния 
сектор, както и за работнички, които 
не са обхванати от определението, 
съдържащо се в член 2 на Директива 
92/85/ЕИО, така че да увеличат 
предимствата на по-високата 
раждаемост и по-високата трудова 
заетост при жените. За тази цел 
следва да се обмислят данъчни 
облекчения за работодателите.

Or. en

Обосновка

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Изменение 46
Doris Pack

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Добавя се следното съображение 
(8а):

(8a) Отпускът по майчинство 
съгласно настоящата директива не 
следва да е в противоречие с 
предвидените в държавата-членка 
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разпоредби относно отпуск за 
отглеждане на дете или намалено 
работно време за отглеждане на дете 
и в никакъв случай не следва да има за 
цел заобикалянето на тези модели.  
Отпускът по майчинство и отпускът 
за отглеждане на дете следва да се 
допълват и в съчетание могат да 
спомогнат за по-добро съвместяване 
на професионалния и семейния 
живот.  Единствено самите 
родители следва да могат да вземат 
решение дали да се върнат на работа 
скоро след раждането на детето или 
да използват възможностите, 
предоставени им от държавите-
членки, като например отпуск за 
отглеждане на дете или намалено 
работно време за отглеждане на 
дете.

Or. de

Изменение 47
Doris Pack

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Съображение 15 се заменя със 
следния текст:
„като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните
работнички, на работничките-
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се предостави 
право на отпуск по майчинство най-
малко от 24 последователни седмици 
преди и/или след раждането, като 
задължителният срок на отпуска по 
майчинство да е най-малко осем 
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седмици след [...] раждането;“

Or. en

Обосновка

Удължаването на отпуска по майчинство от понастоящем 14 седмици на 24 седмици 
ще даде възможност на родилките, ако желаят, да кърмят децата си шест месеца 
без прекъсване, без да им се налага да „жонглират“ с други възможности като 
например прибягване до медицински удостоверения.

Изменение 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/EИО
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1) Съображение 15 се заменя със 
следния текст:
"като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички, на работничките-
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се предостави 
право на отпуск по майчинство най-
малко от 16 последователни седмици 
преди и/или след раждането, като 
задължителният срок на отпуска по 
майчинство да е най-малко четири
седмици след [...] раждането";

Or. fr
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Изменение 49
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Член 1 - точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1) Съображение 15 се заменя със 
следния текст:
"като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички, на работничките 
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се предостави 
право на отпуск по майчинство най-
малко 20 последователни седмици 
преди и/или след раждането, като  
задължителният срок на отпуска по 
майчинство да е най-малко две
седмици […] след раждането."

Or. sv

Обосновка

Дълъг и щедър отпуск по майчинство е от значение, за да се даде възможност на 
родителите да комбинират семейния и професионалния живот. При все това, 
отпускът по майчинство следва да е право, а не задължение и затова не е 
целесъобразно задължителният отпуск по майчинство да бъде повече от две седмици. 
Има случаи, в които майката не може да кърми и/или предпочита да не взема отпуск 
по други причини. Има случаи, в които, например, бащата взема отпуск и се грижи за 
детето.

Изменение 50
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1. Съображение 15 се заменя със 
следния текст:
"Родителите имат право 
родителският отпуск да бъде 
разделен между тях в съответствие с 
националното законодателство или 
практика."

Or. sv

Обосновка

Преди всичко майката и бащата са отговорни за поделянето на родителския отпуск, 
което следва да се основава на националното законодателство.

Изменение 51
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1) Съображение 15 се заменя със 
следния текст: 

"като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички, на работничките 
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се 
предостави право на отпуск по 
майчинство най-малко 22 
последователни седмици преди 
и/или след раждането, като  
задължителният срок на 
отпуска по майчинство да е най-
малко 16 седмици […] след 
раждането."
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Or. pt

Изменение 52
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Съображение 15 се заменя със 
следния текст: 
„като има предвид, че поради 
уязвимостта на бременните 
работнички, на работничките-
родилки или кърмачки, е 
наложително да им се предостави 
право на отпуск по майчинство най-
малко от 14 последователни седмици 
преди и/или след раждането, като 
задължителният срок на отпуска по 
майчинство да е най-малко 8 седмици 
преди и/или след раждането. С оглед 
на признаването в някои държави-
членки на пълни родителски права за 
еднополови двойки, държавите-
членки следва да предприемат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
родители от еднакъв пол - независимо 
дали са биологични родители или 
осиновители – не се подлагат на 
дискриминация по отношение на 
отпуски по майчинство, бащинство, 
за отглеждане или осиновяване на 
дете. 

Or. en

Обосновка

Правото на всички родители да се ползват с еднакви права е наложително и 
представлява основно човешко право и призната обща ценност на Европейския съюз.
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Изменение 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 1 в (нова)
Директива 92/85/EИО
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1 в. Член 2 се заменя със следното:
„Член 2
Определения
За целите на настоящата директива:
а) „бременна работничка“ „бременна 
работничка” е тази бременна 
работничка, включително домашна 
помощница, която уведомява 
работодателя си за своето състояние, 
в съответствие с националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика;”
б „работничка родилка“: е тази 
работничка, независимо на какъв 
договор е наета, включително 
домашна помощница, която по 
смисъла на националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, наскоро е родила 
и уведомява работодателя си за 
своето състояние, в съответствие с 
това законодателство и/или 
практика;
в) „работничка кърмачка“ е тази 
работничка, независимо на какъв 
договор е наета, включително 
домашна помощница, която по 
смисъла на националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, е в период на 
кърмене и уведомява работодателя си 
за своето състояние, в съответствие с 
това законодателство и/или 
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практика;

Or. it

Изменение 54
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка -1-В (нова)
Директива 92/85/ЕИО
 Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1-В. Член 2 се заменя със следния 
текст:
"Член 2
Определения
За целите на настоящата 
директива:

а) "работничка"е всяко лице, 
упражняващо даден вид дейност като 
наето лице, самостоятелно заето 
лице, член на кооператив, помагащ 
съпруг или безработно лице;

б) „бременна работничка” е тази 
бременна работничка, която 
уведомява работодателя си за своето 
състояние, в съответствие с 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика;
в) "работничка родилка" е тази 
работничка, която по смисъла 
на националното 
законодателство и/или 
установената в страната 
практика, наскоро е родила и 
уведомява работодателя си за 
своето състояние, в 
съответствие с това 
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законодателство и/или 
практика;

г)  „работничка кърмачка” е 
тази работничка, която по 
смисъла на националното 
законодателство и/или 
установената в страната 
практика е кърмачка и 
уведомява работодателя си за 
своето състояние, в 
съответствие с това 
законодателство и/или 
практика.

Or. pt

Изменение 55
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1-Ж-А. Член 7 се заменя със следния 
текст:
"Член 7
Нощен труд
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, 
посочени в член 2, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд 
[...]:
а) през последните 10 седмици преди 
раждането;
б) през останалата част от 
бременността ако това е необходимо 
за здравето на майката или на 
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зародиша;
в) през целия период на кърмене ако 
това е необходимо за здравето на 
майката или на детето;

Or. pt

Обосновка

Бременните работнички, работничките родилки или кърмачки следва да се възползват 
от по-благоприятно отношение във връзка с нощния труд, когато това е необходимо 
за безопасността или здравето на майката или на детето. 

Изменение 56
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж а(нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките съгласно параграф 1 
трябва да включват възможност, в 
съответствие с националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, за:
а) прехвърляне на съвместим дневен 
работен график; или
б) напускане на работа или 
удължаване на отпуска по 
майчинство, когато такова 
прехвърляне не е технически или 
обективно възможно [...].

Or. pt

Обосновка

Същата като изменение 54.
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Изменение 57
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж а(нова)
Директива 92/85/ЕИО
 Член 7– параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Работнички, които желаят да 
бъдат освободени от нощен труд, 
информират техния работодател и 
представят медицинско 
свидетелство в случаите, посочени в 
параграф 1, букви б) и в) и в 
съответствие с установените в 
държавите-членки правила. 

Or. pt

Обосновка

Същата като изменение 54.

Изменение 58
Gabriela Creţu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Параграф 1 от член 7 се заменя 
със следния текст:
„
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, 
посочени в член 2, няма да бъдат 
задължавани да полагат нощен труд 
по време на тяхната бременност, 
докато кърмят и в рамките на 12 
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месеца след раждането на детето.“

Or. en

Обосновка

Разпоредба, съгласно която жените не са задължени да полагат нощен труд докато 
детето им навърши 12 месеца, би допринесла за здравето на жените и способността 
им да се грижат за детето си. Разпоредбата би осигурила и зачитането на правата 
на жените в тази област в целия ЕС.

Изменение 59
Gabriela Creţu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Създава се следният параграф 2а 
:
„
2а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че бащите на деца под 12 
месеца, няма да бъдат задължавани 
да полагат нощен труд.“

Or. en

Обосновка

Включването на бащата в разпоредбата относно нощния труд позволява на бащата 
да присъства по-често и да се включва повече в живота на детето.
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Изменение 60
Gabriela Creţu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Член 7, параграф 2, буква б) се 
заменя със следния текст:
б) напускане на работа или 
удължаване на отпуска по 
майчинство, когато такова 
прехвърляне не е технически или 
обективно възможно. [...]

Or. en

Обосновка

Включването на израза „основателни мотиви“ би дало на работодателите прекалено 
широка възможност да привеждат довода, че не могат да прехвърлят работници на 
дневна работна смяна.

Изменение 61
Anne Van Lancker

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1ж. Параграф 2 от член 7 се заменя 
със следния текст:
"2. Мерките съгласно параграф 1 
трябва да включват възможност, в 
съответствие с националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика, за:
[...]  прехвърляне на дневна работна 
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смяна [...] .“

Or. en

Изменение 62
Maria Petre

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 ж (нова)
Директива 92/85/EИО
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1ж) Създава се следният член 7a:
"Член 7а
Извънредни часове
1. Бременните работнички, както и 
работничките с деца на възраст под 
12 месеца не са задължени да 
работят извънредни часове.
2. Работничките, които кърмят не са 
задължени да работят извънредни 
часове по време на периода на 
кърмене, ако тяхното здраве или 
здравето на детето не позволява 
това.

Or. fr

Обосновка

За да се даде възможност на жените да прекарват повече време с малките си деца, 
те следва да се ползват с по-благоприятни условия по отношение на извънредните 
часове на работа, уместно е да се добави разпоредба, която да предвижда 
възможност работничка да откаже да работи извънредни часове, докато детето й е 
на възраст под 12 месеца. 
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Изменение 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 1 ж (нова
Директива 92/85/EИО
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1 ж- добавя се следният параграф 
към член 7a:
„Член 7а
Работничките или работниците, в 
периода следващ периода, определен 
от националния компетентен орган, 
посочен в параграф 1, които имат 
дете на възраст под три години, не са 
длъжни да полагат нощен труд. За 
случаите на самотни родители, този 
период може да бъде удължен в 
съответствие с определените от 
държавите-членки процедури. 
По същия начин за случаите на  
родители, чиито деца имат сериозни 
увреждания, този период може да 
бъде удължен в съответствие с 
определените от държавите-членки 
процедури.“ 

Or. it

Изменение 64
Lissy Gröner

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпуск по майчинство Освобождаване от трудова заетост 
за защита на майчинството
(Това изменение – замяна на думата 
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„отпуск“ с израза „освобождаване от 
трудова заетост“, когато се използва 
като самостоятелна дума и в сложни 
съчетания се отнася до целия 
законодателен текст; ако това 
изменение се приеме ще са необходими 
технически промени в целия текст.)

Or. de

Изменение 65
Christa Klaß

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че работничките, по 
смисъла на член 2, имат право на 
непрекъснат отпуск по майчинство, 
чиято продължителност да бъде най-
малко 18 седмици преди и/или след 
раждането.

заличава се

Or. de

Обосновка

Действащата понастоящем разпоредба за 14 седмици следва да се запази, тъй като 
дава на държавите-членки необходимата свобода да предвидят и други модели, наред 
с отпуска по майчинство, както и да ги комбинират, като например отпуск за 
отглеждане на дете, който включва и бащите. Държавите-членки вече са 
разработили такива модели. Германия създаде система за отпуск за отглеждане на 
дете, която предвижда три години отпуск за отглеждане на дете непосредствено 
след отпуска по майчинство, като за срок от 14 месеца се получава обезщетение за 
отглеждане на дете.
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Изменение 66
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 92/85/EИО
Член 8 параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 16 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. fr

Изменение 67
Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 24 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. en

Обосновка

Понастоящем продължителността на отпуска по майчинство варира между 8 и 45 
седмици в 27-те държави-членки на ЕС, като една част е платен отпуск, а друга 
неплатен. В някои държави трябва да се подаде молба за разрешаване на 
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допълнителен отпуск, за да се продължи кърменето след изтичането на платения 
отпуск по майчинство. Удължаването на отпуска по майчинство от понастоящем 14 
седмици на 24 седмици ще даде възможност на родилките, ако желаят, да кърмят 
децата си шест месеца без прекъсване, без да им се налага да „жонглират“ с други 
възможности като например прибягване до медицински удостоверения.

Изменение 68
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 - точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 22 седмици преди и/или 
след раждането.

Or. pt

Изменение 69
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици преди и/или 
след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 20 седмици преди и/или 
след раждането.
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Or. pl

Изменение 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/EИО
Член 8 параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 18 седмици
преди и/или след раждането.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да се гарантира, 
че работничките, по смисъла на член 2, 
имат право на непрекъснат отпуск по 
майчинство, чиято продължителност да 
бъде най-малко 16 седмици
преди и/или след раждането.

Or. fr

Изменение 71
Christa Klaß

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, 
постановен в параграф 1, включва
задължителен отпуск от най-малко 
шест седмици след раждането. 
Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след 
раждането.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Досегашната разпоредба на параграф 2 следва да продължи действието си. Следва да 
се вземат под внимание практиките на държавите-членки. Също така трябва да се 
вземе под внимание, че във връзка с планирането предприятията се нуждаят от 
сигурност по отношение на продължителността на отпуска по майчинство.

Изменение 72
Christa Prets

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
преди и най-малко шест седмици след 
раждането.  Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

Or. de

Обосновка

Задължителният отпуск по майчинство преди раждането на детето е необходим за 
гарантиране на защитата на здравето на бременната и нероденото дете. Освен това 
той е важен, тъй като осигуряването на гъвкавост би могло да доведе до ситуации, в 
които се упражнява натиск, например ако работодатели се опитват да убедят 
служителките си да не ползват отпуск по майчинство преди раждането.
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Изменение 73
Urszula Krupa

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко осем седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

Or. pl

Изменение 74
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/EИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
платен отпуск от най-малко осем 
седмици след раждането.
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Or. fr

Изменение 75
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Член 1 - точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко две седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

Or. sv

Обосновка

Отпускът по майчинство следва да е право, а не задължение и затова не е 
целесъобразно задължителният отпуск по майчинство да бъде повече от две седмици. 
Има случаи, в които майката не може да кърми и/или предпочита да не взема отпуск 
по други причини. Има случаи, в които, например, бащата взема отпуск и се грижи за 
детето.

Изменение 76
Doris Pack

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след 
раждането.

(2) Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки могат да 
удължат задължителната част от 
отпуска по майчинство, предвидена 
от настоящата директива, до най-
много осем седмици след раждането 
и/или най-много шест седмици преди 
раждането, ако на работничките е 
предоставена възможност изрично да 
се обявят за годни за работа в 
рамките на удължения срок 
посредством декларация, която може 
да се оттегли по всяко време.

Or. de

Изменение 77
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 1 - точка 1 
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по 
смисъла на член 2 имат правото да 
избират свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска 
по майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1 може да бъде разделен 
между родителите в съответствие с 
националното законодателство или 
практика и в съответствие с общата 
отговорност на родителите и техния 
свободен избор.

Or. sv
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Обосновка

Преди всичко майката и бащата са отговорни за поделянето на родителския отпуск, 
което следва да се основава на националното законодателство.

Изменение 78
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член  1 -точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
платен отпуск от най-малко 16 седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по смисъла 
на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането. Задължителният срок от 
16 седмици се прилага спрямо всички 
работнички, независимо от броя на 
изработените от тях дни.

Or. pt

Изменение 79
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 -точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По съгласие и искане на двойката, 
този срок може да се подели с 
бащата, в съответствие със 
законодателството на съответната 
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държава-членка.

Or. pt

Изменение 80
Edit Bauer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици след 
раждането. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
платен отпуск по майчинство от най-
малко шест седмици след раждането. 
Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за да гарантират, 
че работничките по смисъла на член 2 
имат правото да избират свободно кога 
да ползват незадължителната част от 
отпуска по майчинство — преди или 
след раждането.

Or. en

Изменение 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/EИО
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко шест седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по смисъла 

2. Отпускът по майчинство, постановен 
в параграф 1, включва задължителен 
отпуск от най-малко четири седмици 
след раждането. Държавите-членки 
приемат необходимите мерки за да 
гарантират, че работничките по смисъла 



AM\775081BG.doc 37/76 PE421.393v01-00

BG

на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

на член 2 имат правото да избират 
свободно кога да ползват 
незадължителната част от отпуска по 
майчинство — преди или след 
раждането.

Or. fr

Изменение 82
Doris Pack

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 — параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В интерес на защитата на 
здравето на майката и детето, 
държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работничките могат 
да решават свободно и без принуда 
дали да вземат или не задължителния 
отпуск по майчинство преди 
раждането.

Or. de

Изменение 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 1 
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай на раждане на повече от 
едно дете, задължителният отпуск 
се удължава с един месец за всяко 
следващо дете.
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Or. it

Изменение 84
Christa Klaß

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 — параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Работничката трябва да посочи 
периода на избрания от нея отпуск по 
майчинство най-малко два месеца 
преди неговото начало. 

Or. de

Обосновка

Включването на задължение за посочване на периода на отпуска по майчинство 
осигурява на предприятията възможност за предварително планиране. В противен 
случай те, особено МСП, биха се сблъскали с големи организационни проблеми.

Изменение 85
Christa Prets

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 

(4) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания, при цезарово сечение и 
при едновременно раждане на повече от 
едно дете. Продължителността на 
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отпуск следва да бъде пропорционална
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

допълнителния отпуск след раждането 
следва да бъде най-малко 12 седмици и 
да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

Or. de

Обосновка

Удължаването на отпуска по майчинство след раждането за горепосочените случаи 
следва да бъде най-малко 12 седмици, независимо от продължителността на вече 
използвания отпуск по майчинство. В тези случаи защитата на здравето на майката 
кърмачка трябва да бъде приоритет.

Изменение 86
Maria Petre

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен 
платен отпуск в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания и при 
едновременно раждане на повече от 
едно дете или когато майката е с 
увреждания. Продължителността на 
допълнителния отпуск следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата.

Or. fr

Обосновка

Жените следва да получават обезщетения с цел да не бъдат финансово ощетени, 
когато станат майки.
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Изменение 87
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на 
допълнителния отпуск следва да бъде 
пропорционална и да позволява 
отчитане на специалните нужди на 
майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
от четири седмици в случаите на 
преждевременно раждане, при 
едновременно раждане на повече от 
едно дете или при кърмене. 

Or. fr

Изменение 88
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен 
платен отпуск в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания,
едновременно раждане на повече от 
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Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

едно дете и при майки с увреждания. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата. 
Държавите-членки също така 
предоставят 12 седмици платен 
отпуск при раждане на мъртво дете.

Or. pt

Изменение 89
Edit Bauer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
по майчинство в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания и при 
едновременно раждане на повече от 
едно дете. Продължителността на 
допълнителния отпуск по майчинство 
следва да бъде пропорционална и да 
позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

Or. en

Изменение 90
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен отпуск 
в случаите на преждевременно раждане, 
за деца, хоспитализирани при 
раждането, новородени деца с 
увреждания и при едновременно 
раждане на повече от едно дете. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
предоставянето на допълнителен 
платен отпуск в случаите на 
преждевременно раждане, за деца, 
хоспитализирани при раждането, 
новородени деца с увреждания, майки с 
увреждания, майки в тийнейджърска 
възраст, едновременно раждане на 
повече от едно дете или при раждане, 
което е в рамките на 18 месеца след 
предходно раждане. 
Продължителността на допълнителния 
отпуск следва да бъде пропорционална 
и да позволява отчитане на специалните 
нужди на майката и на детето/децата.

Or. pt

Обосновка

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Изменение 91
Lissy Gröner

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Държавите-членки гарантират, че 
отпуските, ползвани четири или 
повече седмици преди раждането
поради болест или усложнения, 
произтичащи от бременност, не оказват 
въздействие върху продължителността 
на отпуска по майчинство.

(5) Държавите-членки гарантират, че 
отсъствия от работа поради болест 
или усложнения, произтичащи от 
бременност, не оказват въздействие 
върху продължителността на отпуска по 
майчинство.

Or. de

Изменение 92
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
 Член1 – точка 1
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки гарантират 
правата на майките и бащите, като 
осигуряват специални работни 
условия, подпомагащи децата с 
увреждания. 

Or. pt

Изменение 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 1 а (нова
Директива 92/85/EИО
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Създава се следният член:
„Член 8а
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Отпуск за случай на осиновяване
Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че отпускът по 
майчинство и отпускът, който се 
ползва от бащата се полага и за 
случаите на осиновяване.

Or. it

Изменение 94
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 1a (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1-А. Създава се следният член 8а:
„Член 8а
Отпуск по бащинство
1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците, които 
имат новородено дете имат право на 
платен и непрехвърлим отпуск по 
бащинство от минимум четири 
поредни седмици, от които две 
задължителни, след раждането, 
осъществено от тяхната 
съпруга/партньорка;
2. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че бащите имат право 
на специален отпуск, включващ 
неизползваната част от отпуска по 
майчинство, в случай на смърт или 
физическа неспособност на майката.

Or. pt
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Изменение 95
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Създава се следният член 8а:
Член 8а
Отпуск по бащинство
1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки работниците, 
които имат новородено дете, да 
имат право на изцяло платен и 
непрехвърлим отпуск по бащинство 
от минимум четири поредни седмици, 
от които и четирите седмици са 
задължителни и се предоставят 
преди или след раждането, 
осъществено от тяхната 
съпруга/партньорка. 

Or. en

Изменение 96
Emine Bozkurt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Създава се следният член 8а:
Член 8а
Държавите-членки вземат 
необходимите мерки работниците, 
чиято партньорка е родилка, да имат 
право на изцяло платен и 
непрехвърлим отпуск по 
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бащинство/съвместно майчинство 
от минимум четири поредни седмици, 
от които две са задължителни и се 
ползват преди или след раждането, 
осъществено от тяхната 
съпруга/партньорка.

Or. en

Обосновка

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Изменение 97
Anne Van Lancker

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Създава се следният член 8 a:
Член 8а
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Отпуск по бащинство
Държавите-членки и/или социалните 
партньори вземат необходимите 
мерки работниците да имат право на 
платен отпуск по бащинство от 
минимум две седмици, който се 
предоставя след раждането, 
осъществено от тяхната 
съпруга/партньорка в саответствие с 
националното законодателство, 
колективните споразумения и 
установената практика.

Or. en

Обосновка

Следва да се подкрепи намерението на докладчика да въведе права по отношение на 
отпуск по бащинство. Формулировката обаче е прекалено рестриктивна и не може да 
обхване всички форми на семейство, като например еднополови двойки или 
рекомпозирани семейства.

Изменение 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 

1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1. Уволнението по време 
на този период се счита за основано 
на дискриминационни причини, освен 
в изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени, и надлежно уточнени в 
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компетентните органи са дали своето 
съгласие.

писмен вид, от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие

Or. it

Изменение 99
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в 
член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената 
в страната практика и, където е 
приложимо, след като 
компетентните органи са дали 
своето съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране, 
че работодателите не могат за свое 
собствено удобство да прекъснат 
отпуска по майчинство или 
бащинство, или отпуска за гледане на 
дете, както и за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до една 
година след раждането. 

Or. pt

Изменение 100
Doris Pack

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в 
член 8, параграф 1, освен в 
изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

(1) Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до най-малко 
четири месеца след раждането, освен 
в изключителни случаи, които не са 
свързани с тяхното положение и са 
разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. de

Изменение 101
Emine Bozkurt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение, в които надлежно са 
приведени основания в писмен вид и 
които са разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
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органи са дали своето съгласие.

Or. en

Обосновка

Предоставя на жените по-добра правна защита от уволнение и във връзка със 
споразуменията за работно време, когато се върнат на работа след отпуска по 
майчинство. Независимо дали съответната работничка го изисква или не, трябва да й 
се предостави в писмен вид надлежно обосновано обяснение за причината за 
уволнение, която не може да бъде свързана с бременността и майчинството.

Изменение 102
Gabriela Creţu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до края на 
отпуска по майчинство, посочен в член 
8, параграф 1, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с тяхното 
положение и са разрешени от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика и, 
където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали своето 
съгласие.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забрана на 
уволнението и на всякакви подготовки 
за уволнение на работничките по 
смисъла на член 2, за периода от 
началото на бременността до изтичане 
на 12 месеца след отпуска по 
майчинство, посочен в член 8, параграф 
1, освен в изключителни случаи, които 
не са свързани с тяхното положение и са 
надлежно изяснени в писмен вид, 
които са разрешени от националното 
законодателство и/или установената в 
страната практика и, където е 
приложимо, след като компетентните 
органи са дали своето съгласие.

Or. en

Обосновка

Забрана на уволнение, разпростираща се от началото на бременността до 12 месеца 
след изтичане на отпуска по майчинство би позволила по-добра защита на жената, 
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която е ползвала отпуск по майчинство и би позволила реинтеграцията й на пазара на 
труда. Писмена обосновка за основанията за уволнение е необходима, за да се 
противодейства на дискриминацията на жените.

Изменение 103
Christa Prets

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако засегнатата 
работничка поиска това.

(2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се получи в рамките на 
една година след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако засегнатата 
работничка поиска това.

Or. de

Изменение 104
Maria Petre

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 

2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
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шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

девет месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид.

Or. fr

Обосновка

Периодът от девет месеца изглежда  по-разумен с оглед възможността 
работничката-родилка да се адаптира към новия си ритъм на живот, към 
подновяването на работа, както и към измененията, настъпили на работното й 
място по време на нейното отсъствие. 

Изменение 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за 
нейното уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
дванадесет месеца след края на отпуска 
по майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, уволнението се счита за 
основано на дискриминационни 
причини, освен в изключителни 
случаи, които не са свързани с 
тяхното положение и са разрешени, и 
надлежно уточнени в писмен вид, от 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика 
и, където е приложимо, след като 
компетентните органи са дали 
своето съгласие.
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Or. it

Изменение 106
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид, ако 
засегнатата работничка поиска това.

2) Ако работничка, по смисъла на член 
2, е уволнена през периода по точка 1, 
работодателят е длъжен надлежно да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид. Ако 
уволнението се състои в рамките на 
шест месеца след края на отпуска по 
майчинство, предвиден в член 8, 
параграф 1, работодателят трябва да 
посочи основателни мотиви за нейното 
уволнение в писмен вид.

Or. fr

Изменение 107
Маруся Иванова Любчева

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка  3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3а. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за забрана на 
дискриминацията на бременни жени 
на пазара на труда, като създават 
равни възможности за назначаване на 
работа, ако бременните жени 
отговарят на всички изисквания за 
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съответната позиция.“

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да гарантират равен достъп до пазара на труда за 
бременни жени, така че бременността да не застрашава кариерата и шансовете за 
професионално развитие на жените, само защото назначаването на бременна 
работничка представлява допълнително бреме за работодателя.

Изменение 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 3
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 - точка 4 а (нова

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а). Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че работниците по 
време на отпуск, който се ползва от 
бащата и три месеца след това се 
ползват със  защитата срещу 
уволнение, упомената в настоящия 
член, като работничките по смисъла 
на член 2.

Or. it

Изменение 109
Emine Bozkurt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка  4 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че по време на отпуск по 
бащинство или съвместно 
майчинство работниците се ползват 
със същата защита от уволнение, 
упомената в член 1, като 
работничките по смисъла на член 2.

Or. en

Обосновка

По време на отпуск по бащинство или съвместно майчинство работниците имат 
право на същата защита от уволнение като бременните работнички и работничките 
родилки или кърмачки.

Изменение 110
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2 
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 – точка  4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a.  Държавите-членки се насърчават 
да приемат мерки, които да 
гарантират, че работничка може да 
реши да работи на намален работен 
ден за период, не по-дълъг от една 
година при пълна защита от 
уволнение и с пълното право да се 
върне на пълен работен ден при пълно 
заплащане в края на този период.

Or. en

Обосновка

Тази мярка може да допринесе за по-успешно съчетаване на личния, семейния и 
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професионалния живот, като разрешава на работничката да се приспособи по-лесно 
и по-плавно към новата ситуация.

Изменение 111
Anne Van Lancker

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка  2 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Създава се следният член 10a:
Член 10 а 
Кърмене
1. Жените получават правото на 
ежедневно ползване на една или 
повече почивки или на ежедневно 
намаляване на работното време, за да 
кърмят децата си.
2. Периодът, през който се 
разрешават почивките за кърмене или 
намаляването на работното време, 
броят, продължителността на 
почивките и процедурите за 
намаляване на работното време се 
определят от националното 
законодателство и установената 
практика. Тези почивки или 
намаляването на работното време се 
считат за работно време и се 
заплащат съответно.

Or. en

Обосновка

За съгласуваност с Конвенцията на МОТ № 183 за защита на майчинството.
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Изменение 112
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Директива 92/85/EИО
Член 11 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- а) Точка 1 се заменя със следния 
текст:
"1) в случаите, посочени в членове 5, 
6 и 7, на работничките по смисъла на 
член 2, трябва да бъдат осигурени 
права, произтичащи от трудовия 
договор, включително запазване на 
трудовото възнаграждение или право 
на съответно обезщетение, съгласно 
националното законодателство и/или 
установената в страната практика;

Or. fr

Изменение 113
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква -аа (нова)
Директива 92/85/EИО
Член 11 – точка 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Точка 2, буква б) се заменя със 
следния текст:
"б) запазване на трудовото 
възнаграждение [...] на работничките, 
по смисъла на член 2 или ползване на 
съответно обезщетение от  
работничките по смисъла на член 2;

Or. fr
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Изменение 114
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3(б)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 2(в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правото на работничките по смисъла 
на член 2 да се завърнат на работното си 
място или на равностойна длъжност при 
условия и ред, не по-малко 
благоприятни за тях, както и да се 
възползват от всяко подобряване на 
условията на труд, на което биха имали 
право по време на отсъствието си;

в) в) правото на работничките по 
смисъла на член 2 да се завърнат на 
работното си място или на равностойна 
длъжност при условия и ред, не по-
малко благоприятни за тях, при същото 
заплащане, професионална категория 
и задължения, както и да се възползват 
от всяко подобряване на условията на 
труд, на което биха имали право по 
време на отсъствието си;

Or. pt

Обосновка

Пост, считан за "равностоен" трябва да предлага същото заплащане, професионална 
категория и задължения.

Изменение 115
Маруся Иванова Любчева

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3 – буква б (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-б) В точка 2 след точка б) се добавя 
следната точка:
„ба) правото на работничките в 
отпуск по майчинство да получат, 
ако е приложимо,  автоматично 
повишаване на заплатата, без да 
трябва временно да прекъсват 
отпуска си по майчинство, за да се 
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възползват от повишаването на 
заплатата.“

Or. en

Обосновка

В случай, че за поста на работнички в отпуск по майчинство се предвижда 
повишаване на заплатата, то следва да влезе в сила за тях автоматично, така че да 
не трябва да прекъсват отпуска си по майчинство, за да получат по-високата 
заплата и след това да продължат отново отпуска си. Свързаната с това 
административна дейност на работодателя също се намалява и опростява.

Изменение 116
Maria Petre

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от размера на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 
основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата."

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за равностойно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от 85% от последната месечна 
заплата или от средната месечна 
заплата на засегнатата работничка.
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата."

Or. fr
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Обосновка

Международната организация по труда препоръчва минимална продължителност на 
отпуска по майчинство 18 седмици, при заплащане на обезщетение, равно на пълния 
размер на доходите на жената преди излизането в отпуск по майчинство. 85% 
изглежда достатъчен процент, така че семействата да не бъдат ощетявани поради 
това, че имат деца. 

Изменение 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква в
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако 
има такъв. Този таван не може да 
бъде по-нисък от размера на 
обезщетението, получавано от 
работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

3. Обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата.
Размерът на обезщетението не 
трябва да бъде по-нисък от размера на 
обезщетението, получавано от 
работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудова 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

Or. en

Обосновка

Бременност, раждане и кърмене не бива да водят до дискриминационни практики, 
както се потвърждава с Директива 2006/54/EО за прилагането на принципа на 
равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и професиите (преработена). Предвиждането на горна граница за 
обезщетението по време на отпуск по майчинство по отношение на равностойна 
заплата би могло да бъде счетено за вид дискриминация и следователно да е в 
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противоречие с настоящото законодателство на ЕС относно равното третиране на 
жените и мъжете в областта на заетостта и в професионалните социално-
осигурителни схеми.

Изменение 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 3 - буква в
Директива 92/85/EИО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от размера на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 
основание, свързано със 
здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за равностойно ако 
гарантира доход, равностоен поне на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. При извършването на 
изчислението, трябва да се отчита 
евентуално увеличение на 
заплащането, определено чрез 
законодателни или договорни 
разпоредби.  Този таван не може да 
бъде по-нисък от 80 % от последната 
месечна заплата или от средната 
месечна заплата на засегнатата 
работничка. Държавите-членки могат 
да определят периода, върху който се 
изчислява тази средна месечна работна 
заплата.

Or. it

Изменение 119
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква в
Директива 92/85/EИО
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от размера на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 
основание, свързано със 
здравословното им състояние.
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата."

3) обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Държавите-членки могат да 
определят периода, върху който се 
изчислява тази средна месечна работна 
заплата."

Or. fr

Изменение 120
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква в 
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за адекватно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от размера на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 в случай на 
прекъсване на трудова дейност на 
основание, свързано със 

3. Обезщетението, упоменато в точка 2, 
буква б) се счита за равностойно ако 
гарантира доход, равностоен на 
последната месечна работна заплата или 
на средна месечна работна заплата, в 
съответствие с тавана, определен от 
националното законодателство, ако има 
такъв. Този таван не може да бъде по-
нисък от 100% от последната месечна 
заплата или от средната месечна 
заплата на  работничката. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
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здравословното им състояние. 
Държавите-членки могат да определят 
периода, върху който се изчислява тази 
средна месечна работна заплата.

средна месечна работна заплата.

Or. pt

Изменение 121
Gabriela Creţu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква в
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Размерът на обезщетението, 
получавано от работничките по 
смисъла на член 2 не може в никакъв 
случай да бъде по-нисък от размера на 
обезщетението, получавано от 
работничките по смисъла на член 2 в 
случай на прекъсване на трудовата 
дейност на основание, свързано със 
здравословното им състояние.

Or. en

Обосновка

Правилото, че размерът на обезщетението не може да бъде по-нисък от този на 
обезщетението при болест, гарантира, че в директивата се вземат предвид майките 
с много ниски заплати, което засяга преди всичко новите държави-членки. 

Изменение 122
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3 (ва) (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 11, параграф 4 се отменя.

Or. pt

Обосновка

От основно значение е да се премахне критерият за право на заплащане или 
получаване на обезщетение по член 11, параграф 4 от Директива 92/85/ЕИО, тъй като 
всички жени ще имат право на платен отпуск по майчинство, в съответствие с 
общите принципи на ЕС за мобилност на работниците и "гъвкава сигурност". 

Няма смисъл предложението на Комисията да признава правото на отпуск по 
майчинство и същевременно да позволява жени да напускат работата си и да губят 
дохода си, ако не отговарят на условията съгласно националното законодателство за 
платен отпуск по майчинство.

Изменение 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква г
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като вземат предвид потребностите на 
работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания. 

Като вземат предвид потребностите на 
работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания, с цел да се 
насърчава по-доброто съвместяване 
на професионалния, личния и 
семейния живот. Работодател може 
да даде отказ на такова искане, само 
ако организационните недостатъци 
за работодателя са непропорционално 
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по-големи от предимствата за 
работничката.

Or. en

Обосновка

В този си вид този член не съответства на позицията на Европейския парламент 
относно директивата за работното време (приета на 17 декември 2008 г.).  В 
изменение 11 на Парламента на Общата позиция на Съвета се казва, че 
работодател не може да даде отказ на такова искане, освен ако бремето не е 
непропорционално.

Предложеният член в настоящия му вид не взема под внимание общите европейски 
принципи на „гъвкава сигурност“. Настоящото предложение за директива за 
майчинството „следва да подкрепя равнопоставеността на половете“ и „да 
предлага мерки за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот“.

Изменение 124
Edite Estrela

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква г
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 –параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания.

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания, с цел да се 
подобри равновесието между 
професионалния, личния и семейния 
живот. Работодателите могат да 
отхвърлят такива искания само ако 
неудобствата за работодателя в 
организационно отношение са 
непропорционално големи в сравнение 
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с  ползите за работничката.

Or. pt

Обосновка

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Изменение 125
Anne Van Lancker

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 3 — буква г (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 

5. Като вземат предвид потребностите 
на работничките и на работодателите, 
държавите-членки приемат мерките, 
необходими за да се гарантира, че 
работничките по смисъла на член 2 
могат през периода на отпуск по 
майчинство, както е предвиден в член 8, 
или при завръщането си от него, да 
поискат промяна на работното си време 
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и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат такива искания.

и ритъм, а работодателите са задължени 
да разгледат сериозно такива искания и 
привеждат обективни основания в 
случай на отказ на такива искания.

Or. en

Изменение 126
Маруся Иванова Любчева

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква га (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Създава се следният параграф 5а 
след параграф 5:
„5а. Работодателят следи за това, 
работното време на бременната 
работничка да е съобразено с 
необходимостта от редовни и 
допълнителни медицински прегледи.“

Or. en

Обосновка

Медицинските прегледи са задължителни за бременни жени и изключително важни за 
нормалното развитие на плода, следователно работодателят трябва се съобразява с 
това и да осигурява гъвкавост на работното време на бременната работничка.

Изменение 127
Gabriela Creţu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква га (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Добавя се следният параграф 5а:
5а. Държавите-членки насърчават 
работодателите да предвидят 
заведения за грижи за децата на 
служителките, които са под 3 
годишна възраст.

Or. en

Обосновка

Липсата на заведения за грижи за деца е безспорна реалност в ЕС. Тази разпоредба е 
от основно значение за възпиране на жените от преустановяване на трудовата 
дейност поради това, че трябва да се грижат за малки деца.

Изменение 128
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3(га) (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Създава се следният параграф:
"държавите-членки насърчават 
работодателите да оказват 
сътрудничество, при необходимост и 
по искане на работничката, за 
повторното интегриране и обучение 
на работничките, които се връщат 
на работното място след отпуск по 
майчинство." 

Or. pt
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Изменение 129
Anne Van Lancker

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква га (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 — параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Създава се следният параграф 5а :
5а. В съответствие с националните 
си традиции и утвърдената практика 
държавите членки вземат подходящи 
мерки за насърчаване на диалога 
между социалните партньори на 
важни равнища, за да се осигури 
подпомагането на реинтеграцията и 
обучението на работничките, които 
се връщат на работа след отпуск по 
майчинство. 

Or. en

Изменение 130
Ilda Figueiredo

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Създава се следният член:
"Член 11 а
Освобождаване от работа за кърмене 
или изкуствено хранене
1. Майка, която кърми детето си има 
право на освобождаване от работа по 
време на кърменето.
2. Когато майката не кърми и 
двамата родители упражняват 
трудова дейност, единият или и 
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двамата имат право на 
освобождаване от работа за хранене 
на детето до навършване на една 
година.
3. Ежедневното освобождаване от 
работа за кърмене или изкуствено 
хранене е разделено на два отделни 
периода с максимална 
продължителност от един час всеки.
4. В случай на раждане на повече от 
едно дете, предвиденото в предишния 
параграф освобождаване от работа 
се увеличава с 30 допълнителни 
минути за всяко допълнително дете.
5. Ако единият от родителите е на 
непълно работно време, ежедневното 
освобождаване от работа за кърмене 
или изкуствено хранене се намалява 
пропорционално на работното време, 
но не може да бъде по-малко от 30 
минути.
6. В предвидения в предишния 
параграф случай, ежедневното 
освобождаване от работа се договаря 
за период не по-дълъг от един час и 
където е приложимо, втори период с 
остатъчна продължителност, освен 
ако с работодателя не бъде договорен 
друг режим." 

Or. pt

Изменение 131
Maria Petre

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 3 а (нова)
Директива 92/85/EИО
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Създава се следният член:
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"Член 11а
Освобождаване от работа заради 
кърмене или изкуствено хранене
1. Майка, която кърми детето си има 
право на освобождаване от работа по 
време на кърменето.
2. Ежедневното освобождаване от 
работа за кърмене е разделено на два 
отделни периода с максимална 
продължителност от един час всеки, 
но не по-малко от 30 минути, освен 
ако не бъде договорен друг режим с 
работодателя.
3. В случай на раждане на повече от 
едно дете, предвиденото в параграф 2 
освобождаване от работа се 
увеличава с 30 допълнителни минути 
за всяко следващо дете.
4. Ако майката работи на непълно 
работно време, ежедневното 
освобождаване от работа, посочено в 
параграф 2 се намалява 
пропорционално на работното време, 
но не може да бъде по-малко от 30 
минути.

В този случай, ежедневното 
освобождаване от работа се 
разрешава за период не по-дълъг от 
един час и където е приложимо, 
втори период с остатъчна 
продължителност, освен ако не бъде 
договорен друг режим с 
работодателя."

Or. fr

Обосновка

При липса на кърмене е възможно да се разреши на един от двамата родители 
намаляване на работното време, без това да води до отнемане на дадена привилегия. 
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Изменение 132
Anni Podimata

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Създава се следният член 11а:
„Член 11 а
Освобождаване от работа за кърмене 
или изкуствено хранене
1. Майка, която кърми детето си има 
право на освобождаване от работа по 
време на кърменето.
2. Когато майката не кърми и 
двамата родители упражняват 
трудова дейност, единият или и 
двамата имат право на 
освобождаване от работа за хранене 
на детето до навършване на една 
година.
3. Ежедневното освобождаване от 
работа за кърмене или изкуствено 
хранене е разделено на два отделни 
периода с максимална 
продължителност от един час всеки, 
но не по-малко от 30 минути, освен 
ако не бъде договорен друг по-
благоприятен режим с работодателя.  
Този период може да бъде удължен, 
ако времето и условията на пътуване 
не дават възможност да се 
упражнява това право в рамките на 
първоначалния период. -  
4. В случай на раждане на повече от 
едно дете, предвиденото в параграф 3 
освобождаване от работа се 
увеличава с 30 допълнителни минути 
за всяко допълнително дете. 
5. Ако майката или бащата са на 
непълно работно време, ежедневното 
освобождаване от работа за кърмене 
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или изкуствено хранене се намалява 
пропорционално на работното време, 
но не може да бъде по-малко от 30 
минути. Този период може да бъде 
удължен, ако времето и условията на 
пътуване не дават възможност да се 
упражнява това право в рамките на 
първоначалния период.
6. В предвидения в параграф 5 случай, 
ежедневното освобождаване от 
работа се договаря за период не по-
дълъг от един час и където е 
приложимо, се договаря втори период 
с остатъчна продължителност, 
освен ако не бъде договорен друг 
режим с работодателя.“

Or. en

Обосновка

В много случаи работниците изминават значително разстояние или пътуват дълго 
време от и до работното място, в зависимост и от големината на града, в който 
живеят. Това обстоятелство трябва да се взима предвид при изчисляване на 
времевите рамки, споменати по-горе, тъй като негъвкави разпоредби биха направили 
правото им нищожно.

Изменение 133
Christa Klaß

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4 - буква г а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член -12 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки приемат 
необходимите мерки в съответствие 
със своите национални съдебни 
системи, за да гарантират, че когато 
лица, които считат, че правата им, 
предоставени по силата на 
настоящата директива са нарушени, 
представят пред съда или друг 

заличава се
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компетентен орган факти, от които 
може да бъде заключено, че е налице 
такова нарушение, задължението да 
докаже, че няма нарушение на 
директивата пада върху ответника. 

(2) Параграф 1 не възпрепятства 
държавите-членки да въведат 
доказателствени правила, които са 
по-благоприятни за ищеца. 

(3) Параграф 1 не се прилага спрямо 
наказателните производства.

(4) Държавите-членки могат да не 
прилагат параграф 1 спрямо 
производства, в рамките на които 
съдът или друг компетентен орган 
разследва фактите по делото. 
(5) Параграфи от 1 до 4 се прилагат 
също спрямо всички съдебни 
производства, предприети в 
съответствие с член 12.

Or. de

Обосновка

Дискриминацията въз основа на бременност вече отговаря на критериите за 
дискриминация по полов признак.  Следователно може да се използва и 
съществуващото понастоящем разместване на тежестта за доказване, предвидено в 
Директива 2006/54/ЕИО.

Изменение 134
Anne Van Lancker

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 4 а (нова)
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 a а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Създава се следният член 12аа:
Член 12 аа
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Предотвратяване на 
дискриминацията
В съответствие с националните си 
традиции и утвърдената практика 
държавите членки вземат подходящи 
мерки за насърчаване на диалога 
между социалните партньори на 
важни равнища, с оглед на вземане на 
ефективни мерки за предотвратяване 
на дискриминацията на жените на 
основата на отпуск по бременност, 
майчинство или за осиновяване на 
дете. 

Or. en

Изменение 135
Christa Klaß

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 92/85/ЕИО
Член 12 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредби от 
националното законодателство, приети 
в съответствие с настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане. 
Санкциите могат да включват 
изплащане на обезщетение, което 
може да не бъде ограничено с 
фиксирането a priori на горен праг, и 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушения на разпоредби от 
националното законодателство, приети 
в съответствие с настоящата директива, 
и вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното прилагане.

Or. de
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Изменение 136
Astrid Lulling

Предложение за директива - акт за изменение
Член 4 параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [пет години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки пет години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива 
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

1. Държавите-членки и националните 
органи, компетентни по въпросите на 
равнопоставеността, представят на 
Комисията най-късно до … [три години 
след датата на приемане], а след това на 
всеки три години, цялата информация, 
необходима на Комисията, за да изготви 
доклад до Европейския парламент и 
Съвета за прилагането на Директива
92/85/ЕИО, изменена с настоящата 
директива.

Or. fr
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