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Muudatusettepanek 30
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on 
Euroopa Liidu oluline põhimõte. Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklitega 21 ja 23 
on keelatud igasugune sooline 
diskrimineerimine ning nõutud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse tagamist kõigis 
valdkondades.

(4) Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on 
Euroopa Liidu oluline põhimõte. Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklitega 21 ja 23 
on keelatud igasugune sooline 
diskrimineerimine ning nõutud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse tagamist kõigis 
valdkondades, sealhulgas tasakaalu 
saavutamist töö- ja eraelu vahel.

Or. pl

Muudatusettepanek 31
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Ühenduse Kohtu 
26. veebruari 2006. aasta otsuses 
kohtuasjas C–506/06 Mayr vs Flöckner 
sedastas kohus, et naistöötaja 
ebasoodsasse olukorda asetamine 
põhjusel, et ta puudub töölt, kuna läbib 
kunstliku viljastamise protsessi, kujutab 
endast otsest soolist diskrimineerimist.

Or. nl
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Muudatusettepanek 32
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 20 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Christa Prets

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele enne sünnitust ja 
vähemalt kuuenädalasele kohustuslikule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele pärast 
sünnitust.

Or. de

Selgitus

Kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus enne lapse sündi on vajalik raseda naise ja tema 
sündimata lapse tervise kaitse tagamiseks. Lisaks on see oluline sellepärast, et paindlikkuse 
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võimaldamine võib põhjustada pingeolukordi, kui nt tööandjad üritavad veenda töötajaid 
mitte kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust enne sünnitust.

Muudatusettepanek 34
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele 
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 20 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kahenädalasele
kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

Or. sv

Selgitus

Pikk ja küllaldane rasedus- ja sünnituspuhkus on oluline, et võimaldada vanematel ühitada 
pere- ja tööelu. Siiski peaks rasedus- ja sünnituspuhkus olema õigus, mitte kohustus ja seega 
ei ole vajalik, et kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus oleks pikem kui kaks nädalat. Tuleb 
ette olukordi, kus ema ei saa last rinnaga toita ja/või otsustab puhkust muudel põhjustel mitte 
võtta. Tuleb näiteks ette olukordi, kus isa võtab puhkuse ja hoolitseb lapse eest.

Muudatusettepanek 35
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 18 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt kuuenädalasele

(9) Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate haavatavus tingib 
vajaduse anda neile õigus vähemalt 16 
nädala pikkusele katkestamatule rasedus-
ja sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust ning vähemalt 
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kohustuslikule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele pärast sünnitust.

kaheksanädalasele kohustuslikule rasedus-
ja sünnituspuhkusele pärast sünnitust. 
Enneaegse sünnituse, mitmike sünni või 
rinnaga toitmise korral pikendatakse 
kõnealuse puhkuse kestust 12 nädalani. 
Kogu selle puhkuse kestel peab töötaja 
oma endist palka edasi saama.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 2000. aasta emaduse 
kaitse konventsiooniga on ette nähtud 
kuuenädalane kohustuslik puhkus pärast 
sünnitust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 2000. aasta emaduse 

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rasedus- ja 
sünnituspuhkus peaks olema õigus, mitte 



AM\775081ET.doc 7/68 PE421.393v01-00

ET

kaitse konventsiooniga on ette nähtud 
kuuenädalane kohustuslik puhkus pärast 
sünnitust.

kohustus; puhkuse kohustuslik osa ei 
peaks seega olema pikem kui kaks 
nädalat.

Or. sv

Muudatusettepanek 38
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 2000. aasta emaduse 
kaitse konventsiooniga on ette nähtud 
kuuenädalane kohustuslik puhkus pärast 
sünnitust.

(10) Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
soovitab rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 20 nädalat, mille 
jooksul makstakse naise varasema 
töötasuga võrdset hüvitist. Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni 2000. aasta emaduse 
kaitse konventsiooniga on ette nähtud 
kuuenädalane kohustuslik puhkus pärast 
sünnitust.

Or. pl

Muudatusettepanek 39
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võrdse kohtlemise põhimõttele 
tuginedes on Euroopa Kohus tunnustanud 
ka naiste tööalaste õiguste kaitsmist, eriti 
nende õigust naasta samale või sellega 
võrdväärsele töökohale töötaja jaoks mitte 
halvematel tingimustel, ja õigust kasutada 
paranenud töötingimusi, mis on loodud 
töötaja äraoleku ajal.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl
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Muudatusettepanek 40
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Pidades silmas demograafilisi
suundumusi Euroopas, on sündimust vaja 
edendada konkreetsete õigusaktide ja 
meetmete abil, et töö-, era- ja pereelu 
tõhusamalt ühitada.

Or. nl

Muudatusettepanek 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Meetmete, mille eesmärk on aidata 
töötajatel ühitada nende tööalased 
õigused ja kohustused oma perekondlike 
õiguste ja kohustustega, seisukohast on 
oluline võimaldada pikemat rasedus- ja 
sünnituspuhkust ning isapuhkust, kaasa 
arvatud juhul, kui laps adopteeritakse.

Or. it
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Muudatusettepanek 42
Lissy Gröner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks on oluline, et meestel oleks 
kohustuslik õigus isapuhkusele, mis –
välja arvatud kestuse osas – oleks 
võrdväärne rasedus- ja 
sünnituspuhkusega, et oleks võimalik 
järk-järgult luua tingimused naiste ja 
meeste tasakaalustatud osalemiseks töö-
ja pereelus. Sama peaks kehtima abielus 
mitteolevate paaride suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kogemused on näidanud, et kaitse 
käesoleva direktiiviga tagatud õiguste 
rikkumise vastu tugevneks, kui igas 
liikmesriigis anda võrdõiguslikkusega 
tegeleva(te)le asutus(t)ele pädevus 
analüüsida asjaomaseid probleeme, 
kaaluda võimalikke lahendusi ja pakkuda 
ohvritele praktilist abi. Seega tuleks 
käesolevasse direktiivi lisada vastavad 
sätted.

(19) Kogemused on näidanud, et kaitse 
käesoleva direktiiviga tagatud õiguste 
rikkumise vastu tugevneks, kui igas 
liikmesriigis anda tööministeeriumi sobiva 
väljaõppe saanud töötajatele ja kohtutele 
pädevus analüüsida asjaomaseid 
probleeme, kaaluda võimalikke lahendusi 
ja pakkuda ohvritele praktilist abi. Seega 
tuleks käesolevasse direktiivi lisada 
vastavad sätted.

Or. pl
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Muudatusettepanek 44
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded ja antakse seega 
liikmesriikidele võimalus kehtestada või 
säilitada soodsamaid sätteid. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei või põhjendada 
liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

(20) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded ja antakse seega 
liikmesriikidele võimalus kehtestada või 
säilitada soodsamaid sätteid. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva 
olukorra, eriti siseriiklike õigusnormide 
halvenemist, mis isapuhkuse ning 
rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kombineerimise puhul näevad emale ette 
õiguse vähemalt 18 nädala pikkusele 
puhkusele, mis antakse enne ja/või pärast 
sünnitust ning mille jooksul makstakse 
vähemalt käesolevas direktiivis ette 
nähtud tasemel hüvitist.

Or. sv

Selgitus

Oma seletuskirjas (lk 8) 3. oktoobri 2008. aasta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv märgib komisjon, et „siseriiklikke õigusnorme, mis näevad
emale ette õiguse vähemalt 18 nädala pikkusele puhkusele, mis antakse enne ja/või pärast 
sünnitust ning mille jooksul makstakse vähemalt käesolevas direktiivis ette nähtud tasemel 
hüvitist, tuleks käsitada kui rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlevaid õigusnorme käesoleva 
direktiivi tähenduses”. Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse seda kavatsust 
asjaomases põhjenduses.

Muudatusettepanek 45
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded ja antakse seega 

(20) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded ja antakse seega 
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liikmesriikidele võimalus kehtestada või 
säilitada soodsamaid sätteid. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei või põhjendada 
liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

liikmesriikidele võimalus kehtestada või 
säilitada soodsamaid sätteid. Käesoleva 
direktiivi rakendamisega ei või põhjendada 
liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist. Liikmesriikidel, kes seda veel 
teinud ei ole, soovitatakse tungivalt võtta 
asjakohaseid meetmeid, et tagada 
rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga 
toitvate töötajate, samuti nende töötajate, 
keda direktiivi 92/85/EMÜ artiklis 2 
sisalduvad mõisted ei hõlma, võrdne 
kohtlemine avalikus ja erasektoris, et 
suurendada kõrgematest fertiilsuse 
määradest ja naiste suuremast osakaalust 
tööhõives tulenevat kasu. Sel eesmärgil 
võiks kaaluda tööandjatele 
maksusoodustuste tegemist.

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa Liit püüab edendada innovatsiooni, sõltumatut ettevõtlusvaimu ja paindliku 
töötamise vorme, tuleb arvesse võtta, et naised ei soovi nendesse valdkondadesse siseneda, 
kui neile ei tagata piisavat kaitset, või siis võivad samadel põhjustel otsustada peret mitte 
luua. See aga, arvestades kogu Euroopas valitsevat vananeva rahvastiku probleemi ja 
lagunevaid pensioniskeeme, võib lähitulevikus osutuda katastroofiliseks. Maksusoodustused 
või väiksemate sotsiaalkindlustusmaksete tegemine teatava aja jooksul võib töötajale olla 
suureks abiks rasedusega seonduvate kulude tasakaalustamisel.

Muudatusettepanek 46
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus 8 a:

(8 a) Käesoleva direktiivi alusel antud 
rasedus- ja sünnituspuhkus ei tohiks 
minna vastuollu lapsehoolduspuhkust või 
lapsevanema tööaega käsitlevate 
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liikmesriikide sätetega ning seda ei tohiks 
mingil viisil üritada kasutada nendest 
mudelitest hoidumiseks. Rasedus- ja 
sünnituspuhkus ning lapsehoolduspuhkus 
peaksid üksteist täiendama ja nende 
kombineeritud kasutamine võib edendada 
parema tasakaalu saavutamist töö- ja 
pereelu vahel. Vanemad peaksid saama 
ise otsustada, kas naasta tööle varsti 
pärast sünnitust või kasutada ära 
liikmesriikide pakutavad võimalused, 
näiteks lapsehoolduspuhkus või 
lapsevanema tööaja paindlikuks 
muutmine.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Põhjendus 15 asendatakse 
järgmisega:
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 24 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kaheksanädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus […] pärast sünnitust;”

Or. en

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine praeguselt 14 nädalalt 24 nädalani võimaldab 
hiljuti sünnitanud naistel soovi korral last rinnaga toita kuus kuud järjest, ilma et nad peaksid 
kasutama teisi hädapäraseid valikuvõimalusi, nagu nt arstitõendite appivõtmine..
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Muudatusettepanek 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põhjendus 15 asendatakse järgmisega:
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 16 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
neljanädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus […] pärast sünnitust;”

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põhjendus 15 asendatakse järgmisega:
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 20 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kahenädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus […] pärast sünnitust;”

Or. sv
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Selgitus

Pikk ja küllaldane rasedus- ja sünnituspuhkus on oluline, et võimaldada vanematel ühitada 
pere- ja tööelu. Siiski peaks rasedus- ja sünnituspuhkus olema õigus, mitte kohustus ja seega 
ei ole vajalik, et kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus oleks pikem kui kaks nädalat. Tuleb 
ette olukordi, kus ema ei saa last rinnaga toita ja/või otsustab puhkust muudel põhjustel mitte 
võtta. Tuleb näiteks ette olukordi, kus isa võtab puhkuse ja hoolitseb lapse eest.

Muudatusettepanek 50
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Põhjendus 15 asendatakse 
järgmisega:
„vanematel on õigus 
lapsehoolduspuhkusele, mis jagatakse 
nende vahel ära vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja/või tavadele;”

Or. sv

Selgitus

Ennekõike vastutavad lapsehoolduspuhkuse jagamise eest ema ja isa ning see peaks 
põhinema riiklikel õigusaktidel.

Muudatusettepanek 51
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põhjendus 15 asendatakse järgmisega:
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„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 22 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kuueteistkümnenädalane kohustuslik 
rasedus- ja sünnituspuhkus […] pärast 
sünnitust;”

Or. pt

Muudatusettepanek 52
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põhjendus 15 asendatakse järgmisega: 
„rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga 
toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib 
vajaduse anda neile õigus saada 
vähemalt 14 nädala pikkune katkematu 
rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või 
pärast sünnitust ning vähemalt 
kaheksanädalane kohustuslik rasedus- ja 
sünnituspuhkus enne ja/või pärast 
sünnitust; pidades silmas, et mõnedes 
liikmesriikides tunnistatakse samasooliste 
paaride täielikke vanemlikke õigusi, 
peaksid liikmesriigid võtma asjakohased 
meetmed tagamaks, et samasoolisi 
vanemaid – kas bioloogilisi vanemaid või 
lapsendajaid – ei diskrimineerita seoses 
rasedus- ja sünnituspuhkuse, isapuhkuse, 
lapsehooldus- ja lapsendaja puhkusega;”

Or. en
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Selgitus

See, et kõikidel vanematel on täpselt samad õigused, on möödapääsmatu ja põhiline 
inimõigus ning Euroopa Liidu tunnustatud väärtus.

Muudatusettepanek 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikkel 2 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:
a) rase töötaja – mis tahes töölepingu 
alusel töötav rase töötaja, sealhulgas 
koduabiline, kes kooskõlas siseriiklike 
õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast;
b) hiljuti sünnitanud töötaja – mis tahes 
töölepingu alusel töötav hiljuti 
sünnitanud töötaja, sealhulgas 
koduabiline, siseriiklike õigusaktide 
ja/või siseriiklike tavade tähenduses, kes 
kooskõlas kõnealuste õigusaktide ja/või 
tavadega teatab tööandjale oma 
olukorrast;
c) rinnaga toitev töötaja – mis tahes 
töölepingu alusel töötav rinnaga toitev 
töötaja, sealhulgas koduabiline,
siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega 
teatab tööandjale oma olukorrast.”

Or. it
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Muudatusettepanek 54
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Artikkel 2 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 2
Mõisted
a) töötaja – mis tahes tööd tegev töötav 
isik, füüsilisest isikust ettevõtja, ühistu 
liige, abistav abikaasa või töötuks jäänud
isik;
b) rase töötaja – rase töötaja, kes 
kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või 
siseriiklike tavadega teatab tööandjale 
oma olukorrast;
c) hiljuti sünnitanud töötaja –
hiljuti sünnitanud töötaja 
siseriiklike õigusaktide ja/või 
siseriiklike tavade tähenduses, kes 
kooskõlas kõnealuste õigusaktide 
ja/või tavadega teatab tööandjale 
oma olukorrast;

d) rinnaga toitev töötaja —
rinnaga toitev töötaja siseriiklike 
õigusaktide ja/või siseriiklike 
tavade tähenduses, kes kooskõlas 
kõnealuste õigusaktide ja/või 
tavadega teatab tööandjale oma 
olukorrast.

Or. pt
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Muudatusettepanek 55
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g a. Artikli 7 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Artikkel 7
Öötöö
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
nimetatud töötajaid ei kohustata tegema 
öötööd [...]:
a) sünnitusele eelneva 10 nädala jooksul;
b) ülejäänud raseduse jooksul, kui see 
peaks olema vajalik ema või loote tervise 
seisukohast;
c) kogu rinnaga toitmise aja jooksul, kui 
see peaks olema vajalik ema või loote 
tervise seisukohast.

Or. pt

Selgitus

Rasedatele, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvatele töötajatele tuleb öötöö osas võimaldada 
soodsat kohtlemist, kui see on vajalik nende turvalisuse või nende ja lapse tervise huvides. 

Muudatusettepanek 56
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 g a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud meetmed peavad 



AM\775081ET.doc 19/68 PE421.393v01-00

ET

sisaldama võimalust vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja/või 
tavadele kas:
a) minna üle vastavale päevasele tööle 
või
b) saada puhkust või pikendada rasedus-
ja sünnituspuhkust, kui selline 
üleviimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...].

Or. pt

Selgitus

Vt muudatusettepanek 54.

Muudatusettepanek 57
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 g a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Öötööst vabastust soovivad töötajad 
teavitavad sellest oma tööandjat ning 
esitavad lõike 1 punktides b ja c viidatud 
juhtudel ja kooskõlas liikmesriikides 
kehtivate eeskirjadega arstitõendi. 

Or. pt

Selgitus

Vt muudatusettepanek 54.
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Muudatusettepanek 58
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Artikli 7 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
nimetatud töötajaid ei kohustata tegema 
öötööd raseduse ja rinnaga toitmise ajal 
ning 12 kuu jooksul pärast lapse sündi.”

Or. en

Selgitus

Säte, mille kohaselt naisi ei kohustata tegema öötööd kuni lapse 12kuuseks saamiseni, 
parandaks naiste tervislikku seisundit ja suutlikust lapse eest hoolt kanda. Säte tagaks ka, et 
naiste õigusi kõnealuses valdkonnas austatakse kogu ELis.

Muudatusettepanek 59
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Lisatakse järgmine artikkel 2 a:
„2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alla 12 kuu vanuste 
laste isasid ei kohustata tegema öötööd.”

Or. en
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Selgitus

Isade kaasaarvamine öötööd välistavasse sättesse võimaldab isal lapsega rohkem aega veeta 
ja lapse elus rohkem osaleda.

Muudatusettepanek 60
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Artikli 7 lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) saada puhkust või pikendada 
rasedus- ja sünnituspuhkust, kui selline 
üleviimine ei ole tehniliselt ja/või 
objektiivselt võimalik [...].”

Or. en

Selgitus

Mõiste „nõuetekohaselt põhjendatud” kaasaarvamine annab tööandjatele liiga laia 
võimaluse väita, et nad ei saa töötajaid päevasele tööle üle viia.

Muudatusettepanek 61
Anne Van Lancker

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Artikli 7 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Lõikes 1 nimetatud meetmed peavad 
sisaldama võimalust vastavalt 
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siseriiklikele õigusaktidele ja/või 
tavadele 
[...] minna üle päevasele tööle [...].”

Or. en

Muudatusettepanek 62
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Ületunnitöö
1. Rasedad töötajad ja alla 12 kuu vanuse 
lapsega töötajad ei ole kohustatud tegema 
ületunde.
2. Rinnaga toitvad töötajad ei ole 
kohustatud tegema ületunde rinnaga 
toitmise perioodil, kui see on vajalik 
nende või lapse tervise seisukohast.”

Or. fr

Selgitus

Et võimaldada naistel veeta rohkem aega oma väikeste lastega, peab neil olema ületundidega 
seoses õigus soodsale kohtlemisele ja seega tuleks lisada säte, millega nähakse ette töötaja 
võimalus keelduda ületunnitööst alla 12 kuu vanuse lapse puhul.
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Muudatusettepanek 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 g. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Ajavahemikus, mis järgneb artikli 7 lõikes 
1 osutatud pädeva riigiasutuse 
kehtestatud ajavahemikule, ei ole töötav 
naine või mees, kellel on alla kolme aasta 
vanune laps, kohustatud öötööd tegema. 
Üksikvanemate puhul võib kõnealust 
ajavahemikku pikendada kooskõlas 
liikmesriikides kehtiva korraga.
Tõsise puudega lapse vanemate puhul 
võib kõnealust ajavahemikku samuti 
pikendada kooskõlas liikmesriikides 
kehtiva korraga.”

Or. it

Muudatusettepanek 64
Lissy Gröner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rasedus- ja sünnituspuhkus Õigus raseduse ja sünnituse korral 
tagatavale kaitsele
(Käesolev muudatusettepanek – sõna 
„puhkus” asendamine sõnaga „õigus” ja 
viimase kasutamine nii eraldiseisva sõnana 
kui ka liitsõnades – kehtib terve õigusakti 
kohta. Muudatusettepaneku vastuvõtmisel 
tuleb teha muudatused kogu tekstis.)
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Or. de

Muudatusettepanek 65
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus 
vähemalt 18 nädala pikkusele 
katkestamatule rasedus- ja 
sünnituspuhkusele enne ja/või pärast 
sünnitust. 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Praegune säte, millega nähakse ette 14 nädala pikkune puhkus, peaks jääma, kuna see 
võimaldab liikmesriikidele vajalikku paindlikkust, et rakendada muid rasedus- ja 
sünnituspuhkust täiendavaid või sellega kombineeritavaid mudeleid, eriti 
lapsehoolduspuhkust, mis hõlmab ka isasid. Liikmesriigid on juba sellise korra välja 
töötanud. Saksamaa võttis nt kasutusele lapsehoolduspuhkuse süsteemi, millega tagatakse 
kolmeaastane lapsehoolduspuhkus kohe pärast rasedus- ja sünnituspuhkust, millest 14 kuu 
jooksul makstakse vanemahüvitist.

Muudatusettepanek 66
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
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määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
16 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
24 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. en

Selgitus

Praegu varieerub rasedus- ja sünnituspuhkuse kestus 27 ELi liikmesriigis 8 ja 45 nädala 
vahel, millest osa on tasustatav ja osa tasustamata puhkus. Mõnes riigis peab rinnaga 
toitmise jätkamiseks pärast tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu taotlema 
lisapuhkust. Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine praeguselt 14 nädalalt 24 nädalani 
võimaldab hiljuti sünnitanud naistel soovi korral last rinnaga toita kuus kuud järjest, ilma et 
nad peaksid kasutama teisi hädapäraseid valikuvõimalusi, nagu nt arstitõendite appivõtmine.

Muudatusettepanek 68
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
22 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. pt

Muudatusettepanek 69
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
20 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. pl

Muudatusettepanek 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel oleks õigus vähemalt 
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18 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

16 nädala pikkusele katkestamatule 
rasedus- ja sünnituspuhkusele enne ja/või 
pärast sünnitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust 
pärast sünnitust. Liikmesriigid võtavad 
vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Endist lõike 2 sätet tuleks edasi kohaldada. Liikmesriikides väljakujunenud tavasid peaks 
arvesse võtma, nagu ka asjaolu, et ettevõtjad vajavad rasedus- ja sünnituspuhkuse 
ajavahemike osas plaanimiskindlust.

Muudatusettepanek 72
Christa Prets

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust enne 
sünnitust ja vähemalt kuuenädalast 
kohustuslikku puhkust pärast sünnitust. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 2 määratletud 
töötajatel on õigus vabalt valida aeg, millal 
nad võtavad rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
sünnitust).

Or. de

Selgitus

Kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus enne lapse sündi on vajalik raseda naise ja tema 
sündimata lapse tervise kaitse tagamiseks. Lisaks on see oluline sellepärast, et paindlikkuse 
võimaldamine võib põhjustada pingeolukordi, kui nt tööandjad üritavad veenda töötajaid 
mitte kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust enne sünnitust.

Muudatusettepanek 73
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kaheksanädalast kohustuslikku puhkust 
pärast sünnitust. Liikmesriigid võtavad 
vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

Or. pl
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Muudatusettepanek 74
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kaheksanädalast kohustuslikku 
tasustatavat puhkust pärast sünnitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kahenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

Or. sv
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Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkus peaks olema õigus, mitte kohustus ja seega ei ole vajalik, et 
kohustuslik rasedus- ja sünnituspuhkus oleks pikem kui kaks nädalat. Tuleb ette olukordi, kus 
ema ei saa last rinnaga toita ja/või otsustab puhkust muudel põhjustel mitte võtta. Tuleb 
näiteks ette olukordi, kus isa võtab puhkuse ja hoolitseb lapse eest.

Muudatusettepanek 76
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võivad käesoleva 
direktiiviga ette nähtud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kohustuslikku osa 
pikendada maksimaalselt kaheksa 
nädalani pärast sünnitust ja/või 
maksimaalselt kuue nädalani enne 
sünnitust ainult juhul, kui töötajatele 
antakse võimalus esitada selgesõnaline 
avaldus, et nad on valmis selle pikendatud 
ajavahemiku jooksul töötama, mille saab 
aga igal ajal tagasi võtta.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
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sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust 
pärast sünnitust. Liikmesriigid võtavad 
vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

sünnituspuhkuse võib kooskõlas riiklike 
õigusaktide või tavadega ning 
mõlemapoolse vastutuse ja vaba valiku 
kohaselt vanemate vahel ära jagada.

Or. sv

Selgitus

Ennekõike vastutavad lapsehoolduspuhkuse jagamise eest ema ja isa ning see peaks 
põhinema riiklikel õigusaktidel.

Muudatusettepanek 78
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuueteistkümnenädalast kohustuslikku 
tasustatud puhkust pärast sünnitust. 
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 2 määratletud 
töötajatel on õigus vabalt valida aeg, millal 
nad võtavad rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustusliku osa (enne või pärast 
sünnitust). Kõnealune 
kuueteistkümnenädalane kohustuslik 
puhkus kehtib kõikide naistöötajate 
suhtes, olenemata eelnevalt töötatud 
päevade arvust.

Or. pt
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Muudatusettepanek 79
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõnealust ajavahemikku võib paari 
kokkuleppel ja soovil ning kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi õigusaktidega 
isaga jagada.

Or. pt

Muudatusettepanek 80
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku tasustatavat 
rasedus- ja sünnituspuhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
kuuenädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

2. Punktis 1 sätestatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus sisaldab vähemalt 
neljanädalast kohustuslikku puhkust pärast 
sünnitust. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajatel on õigus vabalt 
valida aeg, millal nad võtavad rasedus- ja 
sünnituspuhkuse mittekohustusliku osa 
(enne või pärast sünnitust).

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nii ema kui lapse tervise kaitsmiseks 
võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed 
tagamaks, et töötajad saavad vabalt ja 
sunduseta otsustada, kas kasutada enne 
sünnitust rasedus- ja sünnituspuhkuse 
mittekohustuslikku osa või mitte.

Or. de
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Muudatusettepanek 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmike sünni korral pikendatakse 
kohustuslikku puhkust ühe kuu võrra iga 
järgmise lapse kohta pärast esimest.

Or. it

Muudatusettepanek 84
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töötaja peab enda valitud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse ajast informeerima 
hiljemalt kaks kuud enne puhkuse 
alguskuupäeva. 

Or. de

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse ajast informeerimise kohustuse lisamine võimaldab ettevõtetel 
tegevust kindlalt planeerida. Vastasel juhul võivad ettevõtted, eriti VKEd, sattuda 
organisatsioonilistesse raskustesse.
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Muudatusettepanek 85
Christa Prets

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse, keisrilõike ja 
mitmike sünni korral antakse täiendavat 
puhkust. Täiendava puhkuse kestus pärast 
sünnitust peaks olema vähemalt 12 
nädalat ning vastama ema ja lapse/laste 
erivajadustele.

Or. de

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkuse pikendamine eespool nimetatud juhtudel pärast sünnitust peaks 
olema vähemalt 12 nädalat, sõltumata juba kasutatud rasedus- ja sünnituspuhkuse kestusest. 
Kõnealustel juhtudel on esmatähtis rinnaga toitva ema tervise kaitse.

Muudatusettepanek 86
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni või ema puude korral antakse 
täiendavat tasustatavat puhkust. Täiendava 
puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
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lapse/laste erivajadustele. lapse/laste erivajadustele.

Or. fr

Selgitus

Naised peaksid saama hüvitist, et nende majanduslik olukord emaduse tõttu ei halveneks.

Muudatusettepanek 87
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, mitmike sünni või rinnaga 
toitmise korral antakse täiendavat 
neljanädalast puhkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse, mitmike sünni 
ja ema puude korral antakse täiendavat 
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Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

täielikult tasustatavat puhkust. Täiendava 
puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele. Liikmesriigid 
näevad samuti ette 12nädalase täielikult 
tasustatava puhkuse lapse surnult
sündimise korral.

Or. pt

Muudatusettepanek 89
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat rasedus- ja 
sünnituspuhkust. Täiendava rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 

4. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et enneaegse 
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sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse ja mitmike 
sünni korral antakse täiendavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

sünnituse, pärast sündi lapse haiglaravile 
jätmise ning puudega lapse, puudega ema, 
teismelise ema, mitmike sünni või 
eelmisele sünnitusele 18 kuu jooksul 
järgneva sünnituse korral antakse 
täiendavat täielikult tasustatavat puhkust. 
Täiendava puhkuse kestus peaks olema 
proportsionaalne ning vastama ema ja 
lapse/laste erivajadustele.

Or. pt

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 91
Lissy Gröner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et haiguspuhkus, 
mida antakse rasedusest või sünnitusest 
tuleneva haiguse või komplikatsioonide 
korral ning mis leiab aset vähemalt neli 
nädalat enne sünnitust, ei mõjuta rasedus-
ja sünnituspuhkuse kestust.

5. Liikmesriigid tagavad, et töölt 
puudumine haiguse või rasedusest 
tulenevate komplikatsioonide korral ei 
mõjuta rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestust.

Or. de
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Muudatusettepanek 92
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad ema ja isa 
õigused, võimaldades erilised 
töötingimused puuetega laste aitamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Lapsendamispuhkus
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et rasedus- ja sünnituspuhkust 
ning isapuhkust antakse samamoodi
lapsendamise korral.”

Or. it
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Muudatusettepanek 94
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Isapuhkus
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et hiljuti isaks saanud 
meestöötajatel on õigus vähemalt 
neljanädalasele katkestamatule 
isapuhkusele, mida ei saa üle anda, 
millest kaks nädalat on kohustuslikud ja 
tuleb võtta pärast töötaja abikaasa või 
partneri sünnitust.
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isadele antakse 
eripuhkust, kaasa arvatud sünnitus- ja 
raseduspuhkuse kasutamata osa lapse 
ema surma või füüsilise võimetuse 
korral.”

Or. pt

Muudatusettepanek 95
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Isapuhkus
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1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et hiljuti isaks saanud 
töötajal on õigus vähemalt 
neljanädalasele katkestamatule 
isapuhkusele, mida ei saa üle anda, mille 
kõik neli nädalat on kohustuslikud ja mis 
tuleb anda enne või pärast abikaasa või 
partneri sünnitust.” 

Or. en

Muudatusettepanek 96
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et töötajal, kelle elukaaslane on 
hiljuti sünnitanud, on õigus vähemalt 
neljanädalasele katkestamatule 
isapuhkusele / ühisele sünnitusjärgsele 
puhkusele, mida ei saa üle anda, mille 
kaks nädalat on kohustuslikud ja mis 
tuleb võtta enne või pärast abikaasa või 
partneri sünnitust.”

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 97
Anne Van Lancker

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Isapuhkus
Liikmesriigid ja/või sotsiaalpartnerid 
võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et 
hiljuti isaks saanud töötajatel on õigus 
vähemalt kahenädalasele katkestamatule 
isapuhkusele, mis antakse pärast 
abikaasa/partneri sünnitust kooskõlas 
liikmesriigi õigusaktide, 
kollektiivlepingute ja tavadega.”

Or. en

Selgitus

Raportööri kavatsust kehtestada isapuhkuse õigused tuleks toetada. Tema pakutud sõnastus 
on aga liiga piirav ega pruugi hõlmata kõiki perekonna vorme, nagu samasoolised paarid või 
taasloodud pered.
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Muudatusettepanek 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni. Vallandamist kõnealusel perioodil 
peetakse diskrimineerimiseks, välja 
arvatud erijuhtudel, mis ei ole seotud tema 
olukorraga ja on nõuetekohaselt kirjalikus 
vormis põhjendatud, ning mis on lubatud 
riiklike õigusaktide ja/või tavade alusel 
ning võimaluse korral tingimusel, et pädev 
ametiasutus on andnud oma nõusoleku.

Or. it

Muudatusettepanek 99
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei 
ole seotud tema olukorraga ning mis on 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et tööandja ei saaks
temale sobivatel asjaoludel rasedus- ja 
sünnituspuhkust, isapuhkust ja
lapsehoolduspuhkust katkestada, ning et 
keelata artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamist ja vallandamise 
ettevalmistamist ajavahemikus tema 
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lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, 
et pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

raseduse algusest kuni aasta möödumiseni 
sünnitusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 100
Doris Pack

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni vähemalt nelja kuu 
möödumiseni sünnitusest, välja arvatud 
erijuhtudel, mis ei ole seotud tema 
olukorraga ning mis on lubatud riiklike 
õigusaktide ja/või tavade alusel ning 
võimaluse korral tingimusel, et pädev 
ametiasutus on andnud oma nõusoleku.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
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töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ja on kirjalikus 
vormis nõuetekohaselt põhjendatud ning 
mis on lubatud riiklike õigusaktide ja/või 
tavade alusel ning võimaluse korral 
tingimusel, et pädev ametiasutus on 
andnud oma nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Muudatus tagab naistele parema õiguskaitse vallandamise eest ja seoses tööaja korraldusega 
sünnitus- ja raseduspuhkuselt tööle naasmisel. Olenemata sellest, kas asjaomane töötaja on 
seda taotlenud, tuleb esitada nõuetekohaselt põhjendatud kirjalik avaldus vallandamise 
põhjuste kohta, mis ei tohi olla seotud raseduse ega emadusega.

Muudatusettepanek 102
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1– punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni artikli 8 punktis 1 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole 
seotud tema olukorraga ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud 
töötaja vallandamine ja vallandamise 
ettevalmistamine ajavahemikus tema 
raseduse algusest kuni 12 kuu 
möödumiseni artikli 8 punktis 1 sätestatud 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpust, välja 
arvatud erijuhtudel, mis ei ole seotud tema 
olukorraga ja on kirjalikus vormis
nõuetekohaselt põhjendatud ning mis on 
lubatud riiklike õigusaktide ja/või tavade 
alusel ning võimaluse korral tingimusel, et 
pädev ametiasutus on andnud oma 
nõusoleku.
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Or. en

Selgitus

Vallandamise keelamine ajavahemikus raseduse algusest kuni 12 kuu möödumiseni rasedus-
ja sünnituspuhkuse lõpust võimaldaks paremini kaitsta naist, kes on võtnud rasedus- ja 
sünnituspuhkuse, ning annaks talle võimaluse tööturule taas integreeruda. Kirjalik avaldus 
vallandamise põhjuste kohta on vajalik naiste diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 103
Christa Prets

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub aasta jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artiklis 2 määratletud töötaja 2) Artiklis 2 määratletud töötaja 
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vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub üheksa kuu jooksul pärast rasedus-
ja sünnituspuhkuse lõppu, nagu on 
sätestatud artikli 8 lõikes 1, peab tööandja 
kirjalikult esitama tema vallandamise 
nõuetekohaselt põhjendatud aluse.

Or. fr

Selgitus

Üheksakuuline ajavahemik tundub olevat mõistlikum hiljuti sünnitanud töötaja kohanemiseks 
oma uue elurütmi, tööle naasmise ning muudatustega, mis töö juures tema äraolekul on 
toimunud. 

Muudatusettepanek 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kaheteistkümne kuu jooksul pärast 
rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu, nagu on 
sätestatud artikli 8 lõikes 1, peetakse seda 
diskrimineerimiseks, välja arvatud 
erijuhtudel, mis ei ole seotud tema 
olukorraga ja on nõuetekohaselt
kirjalikus vormis põhjendatud ning mis 
on lubatud riiklike õigusaktide ja/või 
tavade alusel, ning võimaluse korral 
tingimusel, et pädev ametiasutus on 
andnud oma nõusoleku.
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Or. it

Muudatusettepanek 106
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja asjaomase 
töötaja taotlusel kirjalikult esitama tema 
vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud 
aluse.

2. Artiklis 2 määratletud töötaja 
vallandamise korral punktis 1 nimetatud 
ajavahemikus peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse. Kui vallandamine 
toimub kuue kuu jooksul pärast rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu, nagu on sätestatud 
artikli 8 lõikes 1, peab tööandja kirjalikult 
esitama tema vallandamise nõuetekohaselt 
põhjendatud aluse.

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed rasedate diskrimineerimise 
tõkestamiseks tööturul, luues võrdsed 
võimalused tööle saamisel, kui nad 
vastavad kõikidele taotletava ametikohaga 
seotud nõuetele.”

Or. en
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid rasedatele tagama võrdse juurdepääsu tööturule, et rasedus ei ohustaks 
naiste karjääri ja kutsealase arengu võimalusi üksnes sellepärast, et raseda töötaja 
töölevõtmine tähendab tööandjale lisakoormust. 

Muudatusettepanek 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et isapuhkuse ajal 
ning sellele järgneva kolme kuu jooksul 
tagatakse meestöötajatele vallandamise 
eest samasugune kaitse, nagu käesoleva 
artikliga tagatakse artiklis 2 viidatud 
naistöötajatele.

Or. it

Muudatusettepanek 109
Emine Bozkurt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et tagada töötajatele isapuhkuse 
või ühise sünnitusjärgse puhkuse ajal 
vallandamise eest samasugune kaitse,
nagu käesoleva artikliga tagatakse artiklis 
2 viidatud naistöötajatele.

Or. en
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Selgitus

Töötajale tuleb isapuhkuse või ühise sünnitusjärgse puhkuse ajal tagada samaväärne kaitse 
vallandamise eest kui rasedatele, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvatele töötajatele.

Muudatusettepanek 110
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriike innustatakse võtma 
meetmeid, mis tagavad töötajale 
võimaluse valida osalise tööajaga 
töötamine ajavahemikuks, mis ei ületa 
ühte aastat ning mille jooksul on tagatud 
täielik kaitse vallandamise eest ja 
täisõigused saada selle ajavahemiku 
lõppemisel tagasi oma täistööajaga 
töökoht ja palk.

Or. en

Selgitus

Käesolev meede võib aidata kaasa era-, pere- ja tööelu edukamale ühitamisele, võimaldades 
töötajal paremini ja sujuvamalt uue olukorraga kohaneda.

Muudatusettepanek 111
Anne Van Lancker

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisatakse järgmine artikkel 10 a:
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„Artikkel 10 a 
Rinnaga toitmine
1. Naisele tagatakse lapse rinnaga 
toitmise ajaks õigus ühele või enamale 
tööpausile või päevaste töötundide 
vähendamisele.
2. Ajavahemik, millal tööpausid või 
päevaste töötundide vähendamine on 
lubatud, nende arv, toitmispauside kestus
ja päevaste töötundide vähendamise kord 
määratakse kindlaks liikmesriigi õiguse ja 
tavade kohaselt. Kõnealused pausid või 
päevaste töötundide vähendamine 
loetakse tööajaks ja tasustatakse 
vastavalt.”

Or. en

Selgitus

Kooskõla ILO konventsiooniga nr 183 emaduse kaitse kohta.

Muudatusettepanek 112
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) Punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1. artiklites 5, 6 ja 7 nimetatud juhtudel 
peavad töölepinguga seotud tööalased 
õigused, sealhulgas töötasu säilimine või
õigus piisavale toetusele, olema tagatud 
artiklis 2 määratletud töötajatele 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele
ja/või siseriiklikele tavadele;”

Or. fr
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Muudatusettepanek 113
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Punkti 2 alapunkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) artiklis 2 määratletud töötajate 
töötasu säilitamine […] või õigus 
piisavale toetusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel ja õigus kasutada paranenud 
töötingimusi, millele tal oleks tekkinud 
õigus oma äraoleku ajal;

c) artiklis 2 määratletud töötajate õigus 
naasta samale või sellega võrdväärsele 
töökohale töötaja jaoks mitte halvematel 
tingimustel, millega kaasnevad 
varasemaga samaväärne töötasu, 
ametikategooria ja tööülesanded ja õigus 
kasutada paranenud töötingimusi, millele 
tal oleks tekkinud õigus oma äraoleku ajal;

Or. pt

Selgitus

Samaväärseks peetaval töökohal peavad olema varasemaga võrdväärne töötasu, 
ametikategooria ja tööülesanded.
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Muudatusettepanek 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -b (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-b) Punkti 2 alapunkti b järele lisatakse 
järgmine alapunkt:
„b a) rasedus- ja sünnituspuhkusel 
olevate töötajate õigus saada automaatselt 
osa mis tahes palgatõusust, võimaluse
korral palgatõusu saamiseks ilma oma 
rasedus- ja sünnituspuhkust ajutiselt 
katkestamata;”

Or. en

Selgitus

Rasedus- ja sünnituspuhkusel olevate töötajate ametikoha palga tõusu korral peaks see nende 
suhtes automaatselt jõustuma, et nad ei peaks oma rasedus- ja sünnituspuhkust katkestama 
ainult selleks, et saada osa palgatõusust ja seejärel uuesti puhkusele jääda. Selles suhtes 
väheneb ja lihtsustub tööandja jaoks ka haldustöö.

Muudatusettepanek 116
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/CEE
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse samaväärseks, kui sellega on 
tagatud viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestatud ülemmäära. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui 85 % asjaomase töötaja 
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määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

viimasest kuupalgast või keskmisest 
kuupalgast. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

Or. fr

Selgitus

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon soovitab kehtestada rasedus- ja sünnituspuhkuse 
miinimumkestuseks 18 nädalat, mille jooksul töötajale makstakse täisulatuses tema varasemat 
palka. 85 % võib lugeda piisavaks, et perekondade majanduslik olukord lapse saamise tõttu ei 
halveneks.

Muudatusettepanek 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui nad 
katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek. Kõnealune 
hüvitis ei tohi olla madalam kui hüvitis, 
mida artiklis 2 määratletud töötajad saaksid 
juhul, kui nad katkestaksid oma tegevuse 
tervislikel põhjustel. Liikmesriigid võivad 
kindlaks määrata keskmise kuupalga 
arvutamise aluseks oleva ajavahemiku.

Or. en

Selgitus

Rasedus, sünnitamine ja rinnaga toitmine ei tohi põhjustada diskrimineerimist, nagu 
kinnitatakse direktiivis 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuesti sõnastamine). Hüvitise 
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ülemmäära kehtestamist rasedus- ja sünnituspuhkuse ajaks võib pidada üheks 
diskrimineerimise vormiks ja seega vastuolus olevaks praeguste ELi õigusaktidega, mis 
käsitlevad meeste ja naiste võrdset kohtlemist tööhõives ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamist kutsealastes sotsiaalkindlustusskeemides.

Muudatusettepanek 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui nad 
katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse samaväärseks, kui sellega on 
tagatud viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga vähemalt võrdne sissetulek, 
võttes arvesse võimalikku riiklike 
õigusaktidega kehtestatud ülemmäära. 
Arvutamisel tuleb arvesse võtta iga 
õigusaktidest või lepingu sätetest 
tulenevat palgatõusu. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui 80 % asjaomase töötaja
viimasest kuupalgast või keskmisest 
kuupalgast. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

Or. it

Muudatusettepanek 119
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
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kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestatud ülemmäära. Liikmesriigid 
võivad kindlaks määrata keskmise 
kuupalga arvutamise aluseks oleva 
ajavahemiku.

Or. fr

Muudatusettepanek 120
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse piisavaks, kui sellega on tagatud 
viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära,. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata keskmise kuupalga arvutamise 
aluseks oleva ajavahemiku.

3. Punkti 2 alapunktis b nimetatud hüvitist 
loetakse samaväärseks, kui sellega on 
tagatud viimase kuupalgaga või keskmise 
kuupalgaga võrdne sissetulek, võttes 
arvesse võimalikku riiklike õigusaktidega 
kehtestada ülemmäära. Ülemmäär ei tohi 
olla madalam kui 100 % töötaja viimasest 
kuupalgast või keskmisest kuupalgast. 
Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
keskmise kuupalga arvutamise aluseks 
oleva ajavahemiku.

Or. pt

Muudatusettepanek 121
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hüvitis, mida artiklis 2 määratletud 
töötajad saavad, ei tohi mitte mingil juhul 
olla madalam kui hüvitis, mida artiklis 2 
määratletud töötajad saaksid juhul, kui 
nad katkestaksid oma tegevuse tervislikel 
põhjustel.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et hüvitis ei tohi olla madalam kui tervishoiuhüvitis, tagab, et direktiivis võetakse 
arvesse väga madalapalgalisi emasid, keda on eriti palju uutes liikmesriikides.

Muudatusettepanek 122
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 11 punkt 4 tunnistatakse 
kehtetuks.

Or. pt

Selgitus

Oluline on kaotada direktiivi 92/85/EMÜ artikli 11 punktis 4 sätestatud ametikohaõiguste 
kriteeriumid, kui kõigil naistel on samaväärne õigus saada tasustatud rasedus- ja 
sünnituspuhkust viisil, mis oleks kooskõlas töötajate liikuvuse ning ELi paindlikkuse ja 
turvalisuse ühiste põhimõtetega.

Komisjonil ei ole mõtet oma ettepanekuga tunnustada õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, 
kui samas lubatakse naistel töölt lahkuda ja kaotada sissetulek, kui nad ei vasta tasustatud 
rasedus- ja sünnituspuhkuse saamiseks siseriiklike õigusaktidega sätestatud tingimustele.
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Muudatusettepanek 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
töö-, era- ja pereelu parema ühitamise
tagamiseks sellise taotluse läbi vaatama, 
võttes arvesse nii tööandja kui ka töötaja 
vajadusi. Tööandja võib sellise taotluse 
jätta rahuldamata ainult siis, kui 
töökorralduse muutustest tööandjale 
tulenev kahju on ebaproportsionaalselt 
suurem kui töötajale tekkiv kasu.

Or. en

Selgitus

Muutmata kujul ei ole käesolev artikkel kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga tööaja 
korraldust käsitleva direktiivi kohta (vastu võetud 17. detsembril 2008). Parlamendi 
muudatusettepanekus 11 nõukogu ühise seisukoha kohta sedastatakse, et tööandja saab 
taotluse rahuldamata jätta ainult siis, kui kahju on ebaproportsionaalne.

Praegusel kujul ei viidata kavandatavas artiklis Euroopa ühistele paindlikkuse ja 
turvalisuse põhimõtetele. Praegune emadust käsitlev direktiivi ettepanek: peaks toetama 
soolist võrdõiguslikkust; pakkuma meetmeid töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks.

Muudatusettepanek 124
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi, selleks 
et suurendada tasakaalu töö-, era- ja 
pereelu vahel. Tööandja võib sellised 
taotlused jätta rahuldamata ainult siis, 
kui töökorralduse muutustest tööandjale 
tulenev kahju on ebaproportsionaalselt 
suurem kui töötajale tekkiv kasu.

Or. pt

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 125
Anne Van Lancker

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse läbi vaatama, võttes arvesse 
nii tööandja kui ka töötaja vajadusi.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, tagamaks, et artiklis 2 
määratletud töötajad võivad artiklis 8 
sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkuse 
kestel või nimetatud puhkuselt naastes 
taotleda oma tööaja ja -korralduse 
muutmist ning et tööandja on kohustatud 
sellise taotluse hoolikalt läbi vaatama, 
võttes arvesse nii tööandja kui ka töötaja 
vajadusi, ja peab taotluse tagasilükkamise 
korral esitama objektiivsed põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -d a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-d a) Punkti 5 järele lisatakse punkt 5 a:
„5 a. Tööandja tagab, et raseda töötaja 
tööaja puhul võetakse arvesse 
korrapäraste ja erakorraliste arstlike 
läbivaatuste vajadust.”

Or. en

Selgitus

Arstlikud läbivaatused on rasedatele kohustuslikud ning äärmiselt olulised loote normaalseks 
arenguks, mistõttu tööandja peab seda arvestama ja tagama rasedate tööaja paindlikkuse.
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Muudatusettepanek 127
Gabriela Creţu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 - alapunkt d a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Lisatakse punkt 5 a:
„5 a. Liikmesriigid innustavad tööandjaid 
looma lastehoiuasutused töötajate laste 
jaoks, kes on alla 3 aasta vanused.”

Or. en

Selgitus

Lastehoiuasutuste puudus on ELis vaieldamatu tegelikkus. See säte on ülioluline, et vältida 
naiste tööst loobumist, sellepärast et nad peavad hoolitsema väikelaste eest.

Muudatusettepanek 128
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Lisatakse järgmine punkt:
„5 a. Liikmesriigid innustavad tööandjaid 
pakkuma vajaduse korral ja töötaja soovi 
korral rasedus- ja sünnituspuhkuselt 
naasnud töötajatele abi tööturule 
tagasipöördumise ja koolituse alal.”

Or. pt
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Muudatusettepanek 129
Anne Van Lancker

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Lisatakse punkt 5 a:
„5 a. Liikmesriigid võtavad vastavalt oma 
riiklikele traditsioonidele ja tavadele 
vajalikud meetmed, et edendada tööturu 
osapoolte vahelist dialoogi asjaomastel 
tasanditel, selleks et pakkuda rasedus- ja 
sünnituspuhkuselt naasnud töötajatele abi 
tööturule tagasipöördumise ja koolituse 
alal.”

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 11 a
Tööpaus rinnaga või pudeliga toitmiseks
1. Last rinnaga toitval emal on kogu 
rinnaga toitmise aja jooksul õigus 
tööpausile.
2. Kui ema ei toida last rinnaga ja 
mõlemad vanemad töötavad, on kas ühel 
neist või mõlemal lapse toitmise ajaks 
õigus tööpausile kuni lapse aastaseks 
saamiseni.
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3. Igapäevane tööpaus rinnaga või 
pudeliga toitmiseks on jagatud kaheks 
eraldi ajavahemikuks, mille kumbki 
pikkus on maksimaalselt üks tund.
4. Mitmike sünni korral pikeneb eelmises 
lõikes nimetatud paus 30 minuti võrra iga 
järgmise lapse kohta.
5. Kui üks vanematest töötab osalise 
tööajaga, väheneb igapäevane tööpaus 
rinnaga või pudeliga toitmiseks 
võrdeliselt tavapärase tööajaga, ent ei ole 
lühem kui 30 minutit.
6. Eelmises lõikes nimetatud juhul 
võimaldatakse tööpaus ajavahemikuks, 
mis ei ületa ühte tundi, ja vajaduse korral 
teiseks järelejäänud ajavahemikuks, 
juhul kui tööandjaga ei ole lepitud kokku 
muu korra suhtes”.

Or. pt

Muudatusettepanek 131
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 11 a
Tööpaus rinnaga või pudeliga toitmiseks
1. Rinnaga toitval emal on rinnaga 
toitmise aja jooksul õigus tööpausile.
2. Igapäevane tööpaus rinnaga või 
pudeliga toitmiseks on jagatud kaheks 
eraldi ajavahemikuks, mille kumbki 
pikkus on maksimaalselt üks tund, kuid 
mitte lühem kui 30 minutit, juhul kui 
tööandjaga ei ole lepitud kokku muu 
korra suhtes.
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3. Mitmike sünni korral pikeneb lõikes 2 
nimetatud paus 30 minuti võrra iga 
järgmise lapse kohta.
4. Kui ema töötab osalise tööajaga, 
väheneb lõikes 2 nimetatud igapäevane 
tööpaus võrdeliselt tavapärase tööajaga, 
kuid ei või olla lühem kui 30 minutit.

Nimetatud juhul võimaldatakse tööpaus 
ajavahemikuks, mis ei ületa ühte tundi, ja 
vajaduse korral teiseks järelejäänud 
ajavahemikuks, juhul kui tööandjaga ei 
ole lepitud kokku muu korra suhtes.”

Or. fr

Selgitus

Kui ema ei toida rinnaga, tuleks ühel vanematest võimaldada töötamist lühendatud tööajaga,
ilma sealjuures eelisõigusi kaotamata.

Muudatusettepanek 132
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 11 a
Tööpaus rinnaga või pudeliga toitmiseks
1. Rinnaga toitval emal on rinnaga 
toitmise aja jooksul õigus tööpausile.
2. Kui last ei toideta rinnaga ja mõlemad 
vanemad töötavad, on kas ühel neist või 
mõlemal lapse toitmiseks õigus tööpausile 
kuni lapse aastaseks saamiseni.
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3. Igapäevane tööpaus rinnaga või 
pudeliga toitmiseks on jagatud kaheks 
eraldi ajavahemikuks, mille kumbki 
pikkus on maksimaalselt üks tund, kuid 
mitte lühem kui 30 minutit, juhul kui 
tööandjaga ei ole lepitud kokku muu 
korra suhtes. Seda ajavahemikku võib 
pikendada, kui ajaliselt ja vahemaade 
tõttu ei ole võimalik kõnealust õigust selle 
jaoks algselt ettenähtud ajavahemiku 
jooksul kasutada.
4. Mitmike sünni korral pikeneb lõikes 3 
nimetatud paus 30 minuti võrra iga 
järgmise lapse kohta. 
5. Kui üks vanematest töötab osalise 
tööajaga, väheneb igapäevane tööpaus 
rinnaga või pudeliga toitmiseks võrdeliselt 
tavapärase tööajaga, kuid ei ole lühem kui 
30 minutit. Seda ajavahemikku võib 
pikendada, kui ajaliselt ja vahemaade 
tõttu ei ole võimalik kõnealust õigust selle 
jaoks algselt ettenähtud ajavahemiku 
jooksul kasutada.
6. Lõikes 5 nimetatud juhul 
võimaldatakse tööpaus ajavahemikuks, 
mis ei ületa ühte tundi, ja vajaduse korral 
teiseks järelejäänud ajavahemikuks, juhul 
kui tööandjaga ei ole lepitud kokku muu 
korra suhtes.”

Or. en

Selgitus

Tihtipeale läbivad töötajad sõltuvalt linna suurusest, kus nad elavad, tööle tulekuks ja koju 
minekuks pikki vahemaid või kulutavad selleks palju aega. Seda tuleks eespool nimetatud 
ajaliste piirangute arvutamisel arvesse võtta, sest paindumatu säte võib muuta nende õiguse 
kehtetuks.
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Muudatusettepanek 133
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 – alabpunkt d a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et tema 
käesoleva direktiivi alusel antud õigusi on 
rikutud, esitab kohtule või muule 
pädevale asutusele asjaolud, mille põhjal 
võib nimetatud rikkumist eeldada, peab 
kostja tõendama, et direktiivi alusel antud 
õigusi ei ole rikutud. 

2. Punkt 1 ei takista liikmesriikidel 
kehtestada hagejale soodsamaid 
tõendamiseeskirju. 

3. Punkti 1 ei kohaldata 
kriminaalmenetluse suhtes.

4. Liikmesriigid ei pea kohaldama 
punkti 1 menetluste suhtes, mille korral 
kohus või pädev asutus teeb kindlaks 
juhtumi asjaolud. 
5. Punkte 1–4 kohaldatakse ka 
kohtumenetluste suhtes, mida on 
alustatud artikli 12 alusel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Diskrimineerimine seoses rasedusega vastab juba soolise diskrimineerimise kriteeriumidele. 
Direktiivis 2006/54/EMÜ kehtivat tõendamiskohustuse tühistamist võib samuti rakendada.
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Muudatusettepanek 134
Anne Van Lancker

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 12a a
Diskrimineerimise vältimine
Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
riiklike traditsioonide ja tavadega 
vajalikud meetmed, et edendada tööturu 
osapoolte vahelist dialoogi asjaomastel 
tasanditel, et rakendada tõhusaid
meetmeid, selleks et vältida naiste 
diskrimineerimist rasedus- ja 
sünnituspuhkuse või lapsendamispuhkuse 
tõttu.”

Or. en

Muudatusettepanek 135
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 92/85/EMÜ
Artikkel 12 c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed selliste 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks. 
Karistuseks, mis peab olema tõhus, 
proportsionaalne ja hoiatav, võib olla 
kahju hüvitamine, kusjuures hüvitise 
ülemmäär ei tohi olla eelnevalt kindlaks 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud 
riiklike sätete rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed selliste 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks.
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määratud.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
edastavad hiljemalt [viis aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] ning 
seejärel iga viie aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
koostada aruande käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
kohaldamise kohta.

1. Liikmesriigid ja riiklikud 
võrdõiguslikkusega tegelevad asutused 
edastavad hiljemalt [kolm aastat pärast 
käesoleva direktiivi vastuvõtmist] ning 
seejärel iga kolme aasta tagant komisjonile 
kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
koostada aruande käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 92/85/EMÜ 
kohaldamise kohta.

Or. fr
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