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Grozījums Nr. 30
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir 
Eiropas Savienības pamatprincips. Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. un 23. 
pantā aizliegta jebkāda diskriminācija 
dzimuma dēļ un pieprasīts, lai visās jomās 
būtu nodrošināta sieviešu un vīriešu 
līdztiesība.

(4) Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir 
Eiropas Savienības pamatprincips. Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. un 23. 
pantā aizliegta jebkāda diskriminācija 
dzimuma dēļ un pieprasīts, lai visās jomās 
būtu nodrošināta sieviešu un vīriešu 
līdztiesība arī attiecībā uz darba un 
privātās dzīves līdzsvarošanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 31
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 
26. februāra spriedumā lietā C-506/06 
Mayr pret Flöckner Tiesa norādīja, ka
nodarbinātu sieviešu nostādīšana 
neizdevīgā stāvoklī, ja viņas nav darbā 
IVA ārstēšanas dēļ, ir diskriminācija uz 
dzimuma pamata.

Or. nl
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Grozījums Nr. 32
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 
viņām tiesības uz vismaz 20 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti jāpiešķir 
vismaz sešas nedēļas ilgs grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums pēc dzemdībām.

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Christa Prets

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Obligāts grūtniecības atvaļinājums pirms dzemdībām ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
grūtnieces un viņas vēl nedzimušā bērna veselības aizsardzību. Turklāt lielākas elastības 
noteikšana var radīt situācijas, kad darba devēji cenšas pārliecināt darba ņēmējus neizmantot 
grūtniecības atvaļinājumu pirms dzemdībām.

Grozījums Nr. 34
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 
viņām tiesības uz vismaz 20 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti jāpiešķir
vismaz divas nedēļas ilgs grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājums pēc dzemdībām.

Or. sv

Pamatojums

Garš un dāsns grūtniecības un dzemdību atvaļinājums ir nepieciešams, lai dotu vecākiem 
iespēju apvienot ģimenes un darba dzīvi. Tomēr šim atvaļinājumam ir jābūt tiesībām nevis 
obligātam pienākumam, tāpēc nav vēlams obligāto grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
noteikt garāku par divām nedēļām. Ir gadījumi, kad māte nevar bērnu barot ar krūti un/vai 
izvēlas neņemt atvaļinājumu citu iemeslu dēļ. Ir, piemēram, gadījumi, kad tēvs izvēlas ņemt 
atvaļinājumu un rūpēties par bērnu.
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Grozījums Nr. 35
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Strādājošas grūtnieces un sievietes, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, tāpēc jānosaka 
viņām tiesības uz vismaz 16 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti jāpiešķir 
vismaz astoņas nedēļas ilgs grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājums pēc dzemdībām.
Šā atvaļinājuma garums ir jāpalielina līdz 
12 nedēļām tajos gadījumos, kad bērns ir 
neiznēsāts vai dzimuši vairāki bērni, vai 
māte baro bērnu ar krūti.  Visu šo 
atvaļinājuma laiku strādājošā sieviete 
saņem pilnu iepriekšējā atalgojuma 
apmēru.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

II Pielikums – 2. punkts – 3. daļa Grozījums

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

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 37
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Starptautiskās darba organizācijas 
ieteiktais minimālais grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgums ir 
18 nedēļas, kurās sieviete saņem pabalstu 
pilnā iepriekšējo ienākumu apmērā. 
Grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam 
ir jābūt tiesībām, nevis pienākumam. 
tāpēc obligātai daļai nevajadzētu būt 
garākai par divām nedēļām.

Or. sv

Grozījums Nr. 38
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. pl
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Grozījums Nr. 39
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pamatojoties uz vienlīdzīgas 
attieksmes principu, Tiesa ir arī atzinusi to 
sievietes tiesību aizsardzību, kuras izriet no 
darba līguma, jo īpaši tiesības atgriezties 
tajā paša vai līdzvērtīgā darbā ar 
nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi, kā 
arī izmantot visus darba apstākļu 
uzlabojumus, kuri ieviesti viņas 
prombūtnes laikā.

(12) Pamatojoties uz vienlīdzīgas 
attieksmes principu, Tiesa ir arī atzinusi to 
sievietes tiesību aizsardzību, kuras izriet no 
darba līguma, jo īpaši tiesības atgriezties 
savā iepriekšējā vai līdzvērtīgā darbā ar 
nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi, kā 
arī izmantot visus darba apstākļu 
uzlabojumus, kuri ieviesti viņas 
prombūtnes laikā.

Or. pl

Grozījums Nr. 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences Eiropā, ir nepieciešams ar 
īpašiem tiesību aktiem un pasākumiem 
darba, privātās un ģimenes dzīves 
apvienošanai efektīvāk veicināt dzimstības 
līmeņa paaugstināšanos.

Or. nl
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Grozījums Nr. 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai palīdzētu strādājošiem apvienot 
darba tiesības un pienākumus ar ģimenes 
tiesībām un pienākumiem, svarīgi ir 
nodrošināt ilgāku grūtniecības un 
dzemdību un paternitātes atvaļinājumu, 
tostarp — ja bērns ir adoptēts.

Or. it

Grozījums Nr. 42
Lissy Gröner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai panāktu vīriešu un sieviešu īstu 
vienlīdzību, ir svarīgi vīriešiem noteikt 
obligātu paternitātes atvaļinājumu pēc 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
parauga ar izņēmumu attiecībā uz 
ilgumu, lai pamazām veidotos apstākļi, 
kas nepieciešami vīriešu un sieviešu 
vienlīdzīgai līdzdalībai darba un ģimenes 
dzīvē. Tas jāpiemēro arī pāriem, kas nav 
laulātie.

Or. de
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Grozījums Nr. 43
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pieredze rāda, ka aizsardzība pret šīs 
direktīvas garantēto tiesību pārkāpumiem, 
tiktu pastiprināta, ja vienlīdzību veicinošo 
iestāžu kompetencē būtu radušos problēmu 
analīze ar mērķi izvērtēt iespējamos 
risinājumus un paredzēt praktisku 
palīdzību upuriem. Tāpēc, lai sasniegtu šo 
mērķi, šajā direktīvā jāiekļauj attiecīgs 
noteikums.

(19) Pieredze rāda, ka aizsardzība pret šīs 
direktīvas garantēto tiesību pārkāpumiem, 
tiktu pastiprināta, ja atbilstīgi sagatavota 
Darba lietu ministrijas vai tiesu personāla 
kompetencē būtu radušos problēmu analīze 
ar mērķi izvērtēt iespējamos risinājumus un 
paredzēt praktisku palīdzību upuriem. 
Tāpēc, lai sasniegtu šo mērķi, šajā 
direktīvā jāiekļauj attiecīgs noteikums.

Or. pl

Grozījums Nr. 44
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nosaka prasību 
minimumu, tādējādi sniedzot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Šīs direktīvas īstenošana nav 
attaisnojums, lai samazinātu aizsardzības 
līmeni, kas jau panākts katrā dalībvalstī.

(20) Šī direktīva nosaka prasību 
minimumu, tādējādi sniedzot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Šīs direktīvas īstenošana 
nevar kalpot par attaisnojumu, lai 
samazinātu aizsardzības līmeni, kas jau 
panākts katrā dalībvalstī īpaši to valstu 
tiesību aktos, kuros, apvienojot vecāku 
atvaļinājumu un grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, mātēm ir 
nodrošinātas tiesības uz vismaz 18 nedēļu 
ilgu atvaļinājumu, ko piešķir pirms un/vai 
pēc dzemdībām un ko atalgo vismaz šajā 
direktīvā noteiktajā līmenī.

Or. sv
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Pamatojums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 3. oktobra Direktīvas priekšlikuma 
paskaidrojuma astotajā lapaspusē Komisija ir norādījusi, ka „Saistībā ar šīs direktīvas 
mērķiem jāuzskata, ka valsts tiesību akti, kuros mātēm paredzētas tiesības uz vismaz 
18 nedēļu atvaļinājumu, kuru piešķir pirms un/vai pēc dzemdībām un kurā izmaksā pabalstu 
šajā direktīvā paredzētajā apmērā, attiecas uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu”. Šā 
grozījuma mērķis ir precizēt šo vēlmi attiecīgā apsvērumā.

Grozījums Nr. 45
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šī direktīva nosaka prasību 
minimumu, tādējādi sniedzot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Šīs direktīvas īstenošana nav 
attaisnojums, lai samazinātu aizsardzības 
līmeni, kas jau panākts katrā dalībvalstī.

(20) Šī direktīva nosaka prasību 
minimumu, tādējādi sniedzot dalībvalstīm 
iespēju ieviest vai saglabāt labvēlīgākus 
noteikumus. Šīs direktīvas īstenošana nav 
attaisnojums, lai samazinātu aizsardzības 
līmeni, kas jau panākts katrā dalībvalstī. 
Dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, 
tiek aktīvi aicinātas veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret 
strādājošām grūtniecēm un strādājošām 
personām, kurām nesen ir piedzimis bērns 
vai kuras baro bērnu ar krūti, gan valsts 
gan privātā sektorā, kā arī attiecībā uz 
strādājošiem, uz kuriem neattiecas 
Direktīvas 92/85/EEK pantā iekļautās 
definīcijas, lai palielinātu augstāka 
dzimstības līmeņa un lielākas sieviešu 
nodarbinātības pakāpes pozitīvo ietekmi. 
Tāpēc būtu jāapsver nodokļu atvieglojumi 
darba devējiem.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Iekļauj šādu (8a) apsvērumu:

(8a) Šajā direktīvā noteiktajam 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam 
nevajadzētu būt pretrunā ar dalībvalstu 
noteikumiem par bērna kopšanas 
atvaļinājumu un vecākiem noteikto darba 
laiku, un to mērķis nekādā gadījumā nav 
apiet šos modeļus.  Grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumam un bērna 
kopšanas atvaļinājumam ir jābūt 
savstarpēji papildinošiem, un tiem ir 
jānodrošina labāka darba un ģimenes 
dzīves saskaņotība.  Vecākiem pašiem 
būtu jāpieņem lēmums par to, vai 
atgriezties darbā drīz pēc bērna 
piedzimšanas vai tomēr izmantot 
dalībvalstīs paredzētās iespējas, 
piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumu 
vai vecākiem paredzēto darba laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 47
Doris Pack

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

–1.a 15. apsvērumu aizstāj ar šādu:
„tā kā strādājošas grūtnieces, sievietes, 
kas strādā pēcdzemdību periodā vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, viņām 
jāpiešķir tiesības uz vismaz 24 nedēļas 
ilgu nepārtrauktu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, ko piešķir 
pirms un/vai pēc dzemdībām, kā arī 
obligāti jāpiešķir vismaz 8 nedēļas ilgs 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums 
[...] pēc dzemdībām;”

Or. en

Pamatojums

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma pagarināšana no 14 līdz 24 nedēļām dos sievietēm, 
kuras nesen ir dzemdējušas bērnu, iespēju, ja viņas to vēlēsies, barot bērnu ar krūti 
nepārtrauktu sešu mēnešu posmu, nemeklējot citas stratēģijas, piemēram, medicīnisko izziņu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

II Pielikums – 2. punkts – 3. daļa Grozījums

- 1) 15. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:
„tā kā strādājošas grūtnieces, sievietes, 
kas strādā pēcdzemdību periodā vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, viņām 
jāpiešķir tiesības uz vismaz 16 nedēļas 
ilgu nepārtrauktu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, ko piešķir 
pirms un/vai pēc dzemdībām, kā arī 
obligāti jāpiešķir vismaz četras nedēļas 
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ilgs grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums [...] pēc dzemdībām;”

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Eva-Britt Svensson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1) 15. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:
„tā kā strādājošas grūtnieces, sievietes, 
kas strādā pēcdzemdību periodā vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, viņām 
jāpiešķir tiesības uz vismaz 20 nedēļas 
ilgu nepārtrauktu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, ko piešķir 
pirms un/vai pēc dzemdībām, kā arī 
obligāti jāpiešķir vismaz divas nedēļas 
ilgs grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums [...] pēc dzemdībām;”

Or. sv

Pamatojums

Garš un dāsns grūtniecības un dzemdību atvaļinājums ir nepieciešams, lai dotu vecākiem
iespēju apvienot ģimenes un darba dzīvi. Tomēr šim atvaļinājumam ir jābūt tiesībām nevis 
obligātam pienākumam, tāpēc nav vēlams obligāto grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
noteikt garāku par divām nedēļām. Ir gadījumi, kad māte nevar bērnu barot ar krūti un/vai 
izvēlas neņemt atvaļinājumu citu iemeslu dēļ. Ir, piemēram, gadījumi, kad tēvs izvēlas ņemt 
atvaļinājumu un rūpēties par bērnu.
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Grozījums Nr. 50
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1. 15. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu:
„Vecākiem ir tiesības bērna kopšanas 
atvaļinājumu sadalīt savā starpā, ievērojot 
valsts tiesību aktus vai praksi.”

Or. sv

Pamatojums

Galvenie atbildīgie par bērna kopšanas atvaļinājuma dalīšanu ir māte un tēvs, un tam ir
jānotiek, ievērojot valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 51
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1) 15. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu: 

„tā kā strādājošas grūtnieces, 
sievietes, kas strādā pēcdzemdību 
periodā vai strādājošas sievietes, 
kas baro bērnu ar krūti, ir mazāk 
aizsargātas, viņām jāpiešķir 
tiesības uz vismaz 22 nedēļas ilgu 
nepārtrauktu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, ko 
piešķir pirms un/vai pēc 
dzemdībām, kā arī obligāti 
jāpiešķir vismaz 16 nedēļas ilgs 
grūtniecības un dzemdību
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atvaļinājums [...] pēc 
dzemdībām;”

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. 15. apsvērumu aizstāj ar šādu tekstu: 
„tā kā strādājošas grūtnieces, sievietes, 
kas strādā pēcdzemdību periodā vai 
strādājošas sievietes, kas baro bērnu ar 
krūti, ir mazāk aizsargātas, viņām 
jāpiešķir tiesības uz vismaz 14 nedēļas 
ilgu nepārtrauktu grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, ko piešķir 
pirms un/ vai pēc dzemdībām, kā arī 
obligāti jāpiešķir vismaz 8 nedēļas ilgs
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums 
pirms un/ vai pēc dzemdībām;” ņemot 
vērā pilnu vecāku tiesību atzīšanu viena 
dzimuma pāriem, dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, kas novērstu viena dzimuma 
vecāku — gan bioloģisko, gan 
adoptētāju — diskrimināciju grūtniecības 
un dzemdību, paternitātes, bērna 
kopšanas un adoptēšanas atvaļinājuma 
dēļ.

Or. en

Pamatojums

Obligāti ir jānodrošina visiem vecākiem pilnīgi vienādas tiesības, turklāt tās ir pamattiesības 
un Eiropas Savienības atzīta vērtība. 
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Grozījums Nr. 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.c 2. pantu aizstāj ar šādu:
„2. pants
Definīcijas
Šajā direktīvā:
a) strādājoša grūtniece ir strādājoša 
grūtniece neatkarīgi no darba līguma 
veida, tostarp mājkalpotāja, kas informē 
darba devēju par savu stāvokli saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un/vai valsts 
praksi;
b) sieviete, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, ir sieviete, kas strādā 
pēcdzemdību periodā neatkarīgi no 
darba līguma veida, tostarp mājkalpotāja, 
kā noteikts valsts tiesību aktos un/vai 
saskaņā ar valsts praksi, un kura 
informē darba devēju par savu stāvokli 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi;
c) strādājoša sieviete, kas baro bērnu ar 
krūti, ir strādājoša sieviete, kas baro 
bērnu ar krūti neatkarīgi no darba 
līguma veida, tostarp mājkalpotāja, kā 
noteikts valsts tiesību aktos un/vai 
saskaņā ar valsts praksi, un kura 
informē darba devēju par savu stāvokli 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi.

Or. it
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Grozījums Nr. 54
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. c 2. pantu aizstāj ar šādu:
„2. pants
Definīcijas
Šajā direktīvā:

a) strādājošā vai strādājošais ir jebkurš 
strādājošais, kas dara jebkādu darbu kā 
darba ņēmējs, pašnodarbinātais, 
kooperatīva loceklis, līdzstrādājošais 
laulātais vai bezdarbnieks;

b) strādājoša grūtniece ir strādājoša 
grūtniece, kas informē darba devēju par 
savu stāvokli saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai valsts praksi;
c) sieviete, kas strādā 
pēcdzemdību periodā, ir sieviete, 
kas strādā pēcdzemdību periodā, 
kā noteikts valsts tiesību aktos 
un/vai saskaņā ar valsts praksi, un 
kura informē darba devēju par 
savu stāvokli saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem un/vai 
praksi;

d) strādājoša sieviete, kas baro 
bērnu ar krūti, ir strādājoša 
sieviete, kas baro bērnu ar krūti, 
kā noteikts valsts tiesību aktos 
un/vai saskaņā ar valsts praksi, un 
kura informē darba devēju par 
savu stāvokli saskaņā ar 
minētajiem tiesību aktiem un/vai 
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praksi

Or. pt

Grozījums Nr. 55
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.ga 7. pantu aizstāj ar šādu:
„7. pants
Nakts darbs
1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
minētām darbiniecēm neliek veikt nakts 
darbu [...]:
a) desmit nedēļas pirms dzemdībām;
b) atlikušajā grūtniecības laikā, ja tas 
nepieciešams mātes vai augļa veselībai;
c) visu laiku, kamēr bērns tiek barots ar 
krūti, ja tas nepieciešams mātes vai bērna 
veselībai;

Or. pt

Pamatojums

Strādājošām grūtniecēm vai strādājošām sievietēm, kam nesen ir piedzimis bērns, vai kuras 
baro bērnu ar krūti, ir jāpiemēro īpaši labvēlīga attieksme nakts darba saistībā, ja tas ir 
nepieciešams, lai nodrošinātu viņu vai bērna drošību un veselību. 
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Grozījums Nr. 56
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/ 
vai valsts praksi šā panta 1. punktā 
minētajiem pasākumiem jāparedz 
iespēja:
a) pāriet uz atbilstošu darba laiku dienā 
vai
b) saņemt atvaļinājumu vai pagarināt 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
gadījumos, ja pāreja uz darbu dienā 
tehniski un/vai objektīvi nav iespējama 
[...].

Or. pt

Pamatojums

Skatīt 54. grozījumu.

Grozījums Nr. 57
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Strādājošā, kas vēlas, lai viņu atbrīvo 
no nakts darba, par to informē darba 
devēju un iesniedz medicīnisku izziņu 
1. punkta b) un c) apakšpunktā 
paredzētajos gadījumos, ievērojot 
dalībvalstu noteikumus. 
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Or. pt

Pamatojums

Skatīt 54. grozījumu.

Grozījums Nr. 58
Gabriela Creţu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.g 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
minētām darbiniecēm neliek veikt nakts 
darbu viņu grūtniecības laikā, kamēr 
viņas baro bērnu ar krūti un 12 mēnešus 
pēc bērna piedzimšanas.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums, saskaņā ar kuru sievietes ir atbrīvotas no pienākuma strādāt naktī līdz bērns 
sasniedz 12 mēnešu vecumu, veicinās sieviešu veselību un uzlabos viņu iespējas rūpēties par 
bērnu. Ar to tiks panākta arī sieviešu tiesību ievērošana šajā jomā visā ES.

Grozījums Nr. 59
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.g punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
7. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.g Pievieno šādu 2.a punktu:
„2.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai tēvi, kam ir bērni, kas nav 
sasnieguši 12 mēnešu vecumu, tiktu 
atbrīvoti no pienākuma strādāt naktīs."

Or. en

Pamatojums

Attiecinot uz tēviem noteikumu par atbrīvojumu no nakts darba, viņiem radīsies iespējas 
vairāk būt kopā ar zīdaini un iesaistīties viņa dzīvē.

Grozījums Nr. 60
Gabriela Creţu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Teksts „pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ” dos iespēju darba devējiem atrunāties, ka viņi nevar 
pārcelt strādājošo uz dienas darbu.



AM\775081LV.doc 23/70 PE421.393v01-00

LV

Grozījums Nr. 61
Anne Van Lancker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.g 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
„2. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/ 
vai valsts praksi šā panta 1. punktā 
minētajiem pasākumiem jāparedz 
iespēja
[...] pāriet uz darbu dienā [...].”

Or. en

Grozījums Nr. 62
Maria Petre

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

II Pielikums – 2. punkts – 3. daļa Grozījums

–1.g Iekļauj šādu 7.a pantu.
„7a. pants
Virsstundas
1. Strādājošas grūtnieces, kā arī 
strādājošas sievietes, kam ir bērni vecumā 
līdz divpadsmit mēnešiem, var nestrādāt 
virsstundas.
2. Strādājošas sievietes, kuras baro bērnu 
ar krūti, var nestrādāt virsstundas visu 
zīdīšanas laiku, ja tas nepieciešams bērna 
vai sievietes veselības dēļ.”

Or. fr
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Pamatojums

Lai sievietes varētu vairāk laika pavadīt kopā ar mazo bērnu, ir jāparedz tiesības uz īpašu 
attieksmi virsstundu sakarībā; tāpēc ir jāpievieno jauns noteikums, lai strādājošā sieviete 
varētu atteikties no virsstundu strādāšanas, ja bērns vēl nav sasniedzis 12 mēnešu vecumu.

Grozījums Nr. 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.g 7.a pantu papildina ar šādu punktu:
„7a. pants
Laikposmā, kurš seko valsts atbildīgās 
iestādes noteiktajam posmam, kurš minēts 
7. panta 1. punktā, strādājošas sievietes 
un vīrieši ir atbrīvoti no pienākuma 
strādāt naktīs, ja viņiem ir bērns vecumā 
līdz trīs gadiem.  Vientuļiem vecākiem šo 
posmu var pagarināt, ievērojot dalībvalstu 
noteiktās procedūras.
Vecākiem, kuru bērniem ir smaga 
invaliditāte, šo posmu var pagarināt 
līdzīgi, ievērojot dalībvalstu noteiktās 
procedūras.”

Or. it
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Grozījums Nr. 64
Lissy Gröner

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 92/85/EEK
Pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums Atbrīvojums no darba mātes aizsardzības 
nolūkā
(Šis grozījums, t.i. vārda „atvaļinājums” 
aizstāšana ar vārdu atbrīvojums no darba 
gan ja tas ir izmantots atsevišķi, gan vārdu 
savienojumos, ir jāpiemēro visam tiesību 
akta tekstam; ja šo grozījumu pieņems, būs 
nepieciešams pielāgot visu tekstu.)

Or. de

Grozījums Nr. 65
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
definētajām darbiniecēm pirms un/vai pēc 
dzemdībām ir tiesības saņemt grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst 
vismaz 18 nedēļas pēc kārtas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 66
Astrid Lulling

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

II Pielikums – 2. punkts – 3. daļa Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
18 nedēļas pēc kārtas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
16 nedēļas pēc kārtas.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Raül Romeva i Rueda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
18 nedēļas pēc kārtas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
24 nedēļas pēc kārtas.

Or. en
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Pamatojums

Pašlaik grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma garums dažādās ES dalībvalstīs ir no 8 līdz 
45 nedēļām, un reizēm tas ir apmaksāts, reizēm nav. Dažās valstīs ir jāprasa papildu 
atvaļinājums, lai ilgāku laiku nekā apmaksātais grūtniecības un dzemdību atvaļinājums 
turpinātu barošanu ar krūti. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma pagarināšana no 14 līdz 
24 nedēļām dos sievietēm, kuras nesen ir dzemdējušas bērnu, iespēju, ja viņas to vēlēsies, 
barot bērnu ar krūti nepārtrauktu sešu mēnešu posmu, nemeklējot citas stratēģijas, piemēram, 
medicīniskās izziņas.

Grozījums Nr. 68
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
18 nedēļas pēc kārtas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
22 nedēļas pēc kārtas.

Or. pt

Grozījums Nr. 69
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
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18 nedēļas pēc kārtas. 20 nedēļas pēc kārtas.

Or. pl

Grozījums Nr. 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

II Pielikums – 2. punkts – 3. daļa Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
18 nedēļas pēc kārtas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm pirms un/vai pēc dzemdībām 
ir tiesības saņemt grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu, kas ilgst vismaz 
16 nedēļas pēc kārtas.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 72
Christa Prets

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pirms un sešas nedēļas pēc bērna 
piedzimšanas.  Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
definētajām darbiniecēm ir tiesības brīvi 
izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām.

Or. de

Pamatojums

Obligāts grūtniecības atvaļinājums pirms dzemdībām ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
grūtnieces un viņas vēl nedzimušā bērna veselības aizsardzību. Turklāt lielākas elastības 
noteikšana var radīt situācijas, kad darba devēji cenšas pārliecināt darba ņēmējus neizmantot 
grūtniecības atvaļinājumu pirms dzemdībām.
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Grozījums Nr. 73
Urszula Krupa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz astoņas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

Or. pl

Grozījums Nr. 74
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst apmaksāts obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz astoņas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 75
Eva-Britt Svensson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz divas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

Or. sv

Pamatojums

Dzemdību un grūtniecības atvaļinājumam ir jābūt tiesībām nevis obligātam pienākumam, 
tāpēc nav vēlams obligāto grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu noteikt garāku par divām 
nedēļām. Ir gadījumi, kad māte nevar bērnu barot ar krūti un/vai izvēlas neņemt atvaļinājumu 
citu iemeslu dēļ. Ir, piemēram, gadījumi, kad tēvs izvēlas ņemt atvaļinājumu un rūpēties par 
bērnu.

Grozījums Nr. 76
Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 

(2) Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
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nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis var pagarināt šajā direktīvā 
noteikto obligāto grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu līdz maksimāli 
astoņām nedēļām pēc dzemdībām un/vai 
maksimāli sešām nedēļām pirms 
dzemdībām, ja strādājošām sievietēm 
nodrošina iespēju paziņot, ka viņas ir 
gatavas strādāt šajā pagarinātajā laika 
periodā, paredzot, ka viņas jebkurā laikā 
var šo paziņojumu atsaukt.

Or. de

Grozījums Nr. 77
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzēto 
atvaļinājumu var sadalīt abi vecāki 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
praksi, ievērojot vecāku abpusējo 
atbildību un brīvu izvēli.

Or. sv

Pamatojums

Galvenie atbildīgie par bērna kopšanas atvaļinājuma dalīšanu ir māte un tēvs, un tam ir 
jānotiek, ievērojot valsts tiesību aktus.
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Grozījums Nr. 78
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst apmaksāts obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz 16 nedēļas 
pēc bērna piedzimšanas. Dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
2. pantā definētajām darbiniecēm ir tiesības 
brīvi izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām. Obligāto sešpadsmit 
nedēļu posmu piemēro visām strādājošām 
sievietēm, neskatoties uz iepriekš 
nostrādāto dienu skaitu.

Or. pt

Grozījums Nr. 79
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pāris to vēlas, šo posmu var dalīt ar 
tēvu, ievērojot attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktus.

Or. pt
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Grozījums Nr. 80
Edit Bauer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas 
nedēļas pēc bērna piedzimšanas. 
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, 
kas ilgst vismaz sešas nedēļas pēc bērna 
piedzimšanas. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā 
definētajām darbiniecēm ir tiesības brīvi 
izvēlēties grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma neobligātās daļas laiku pirms 
vai pēc dzemdībām.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

II Pielikums – 2. punkts – 3. daļa Grozījums

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz sešas
nedēļas pēc bērna piedzimšanas.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā 
atvaļinājumā ietilpst obligātais 
atvaļinājums, kas ilgst vismaz četras
nedēļas pēc bērna piedzimšanas.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētajām 
darbiniecēm ir tiesības brīvi izvēlēties 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neobligātās daļas laiku pirms vai pēc 
dzemdībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 82
Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Lai aizsargātu mātes un bērna 
veselību, dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu strādājošiem 
brīvas iespējas bez pienākuma lemt par to, 
vai izmantot neobligāto maternitātes 
atvaļinājumu pirms dzemdībām.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vairākaugļu grūtniecības gadījumā 
obligāto atvaļinājumu var pagarināt par 
vienu papildu mēnesi par katru nākamo 
bērnu.

Or. it

Grozījums Nr. 84
Christa Klaß

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

(2.a) Darba ņēmējai vismaz divus 
mēnešus pirms izvēlētā atvaļinājuma 
sākuma ir jāpaziņo par grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgumu. 

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 85
Christa Prets

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka piešķir 
papildu atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

(4) Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka piešķir 
papildu atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti, izdarīts ķeizargrieziens un ja 
dzimuši vairāki bērni. Papildu atvaļinājuma 
ilgumam pēc dzemdībām jābūt vismaz 
12 nedēļām un jāatbilst mātes un bērna(-u) 
īpašajām vajadzībām.

Or. de

Pamatojums

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma pagarinājumam minētajos gadījumos jābūt vismaz 
12 nedēļām, neskatoties uz jau izmantotā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgumu. 
Dzemdējušās mātes veselības aizsardzībai ir jābūt prioritātei šajos gadījumos.
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Grozījums Nr. 86
Maria Petre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
apmaksātu atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni vai 
ja mātei ir invaliditāte. Papildu 
atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Sievietēm ir jāsaņem kompensācija, lai viņas, būdamas mātes, netiktu finansiāli sankcionētas.  

Grozījums Nr. 87
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti un ja dzimuši vairāki 
bērni. Papildu atvaļinājuma ilgumam 
jābūt proporcionālam un jāatbilst mātes 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu četru 
nedēļu ilgu atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, ja dzimuši vairāki bērni vai 
ja māte baro bērnu ar krūti.



PE421.393v01-00 38/70 AM\775081LV.doc

LV

un bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir pilnībā 
apmaksātu papildu atvaļinājumu, ja 
dzemdības ir priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti, ja dzimuši vairāki 
bērni un ja mātei ir invaliditāte. Papildu 
atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām. 
Dalībvalstis nodrošina 12 nedēļu ilgu 
pilnībā apmaksātu atvaļinājumu arī 
nedzīvdzimšanas gadījumā. 

Or. pt

Grozījums Nr. 89
Edit Bauer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, ja 
dzemdības ir priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
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hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti un ja dzimuši vairāki 
bērni. Papildu grūtniecības un dzemdību
atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir papildu 
atvaļinājumu, ja dzemdības ir 
priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc piedzimšanas 
hospitalizēts, ja piedzimis bērns ar 
invaliditāti un ja dzimuši vairāki bērni. 
Papildu atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka piešķir pilnībā
apmaksātu papildu atvaļinājumu, ja 
dzemdības ir priekšlaicīgas, bērns tūlīt pēc 
piedzimšanas hospitalizēts, ja piedzimis 
bērns ar invaliditāti, mātei ir invaliditāte, 
māte ir pusaudze, ja dzimuši vairāki bērni 
vai arī dzemdības ir 18 mēnešu laikā pēc 
iepriekšējām dzemdībām. Papildu 
atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

Or. pt

Pamatojums

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.
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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.

Grozījums Nr. 91
Lissy Gröner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Dalībvalstis nodrošina, ka darba 
kavēšana ar grūtniecību saistītas slimības 
vai komplikāciju dēļ neietekmē
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 92
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis garantē tiesības mātēm un 
tēviem, nodrošinot īpašus darba 
apstākļus, lai viņi varētu rūpēties par 
bērniem invalīdiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvā iekļauj šādu 8.a pantu.
„8.a pants
Adopcijas atvaļinājums
Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka adopcijas 
gadījumā ir pieļaujams gan grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājums, gan 
paternitātes atvaļinājums.”

Or. it

Grozījums Nr. 94
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1-A. Direktīvā iekļauj šādu 8.a pantu:
“8.a pants
Paternitātes atvaļinājums
1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
strādājošiem vīriešiem, kam ir jaundzimis 
bērns, ir tiesības izmantot pilnībā 
apmaksātu nepārtrauktu paternitātes 
atvaļinājumu, kuru nevar nenodot citai 
personai un kura ilgums ir vismaz četras 
nedēļas, turklāt divas no tām ir obligātas 
un izmantojamas divu nedēļu laikā pēc 
darbinieka laulātās vai pastāvīgās 
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partneres dzemdībām.
2. Dalībvalstis ņem vērā nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tēviem 
piešķir īpašu atvaļinājumu, tostarp 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
neizmantoto daļu mātes nāves vai fiziskās 
nespējas gadījumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 95
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvā iekļauj šādu 8.a pantu:
“8.a pants
Paternitātes atvaļinājums
1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
strādājošiem vīriešiem, kam ir jaundzimis 
bērns, būtu tiesības uz vismaz četras 
nepārtrauktas nedēļas ilgu pilnībā 
apmaksātu un citai personai nenododamu 
paternitātes atvaļinājumu, un visas šīs 
četras nedēļas ir obligāti izmantojamas 
pirms vai pēc laulātās vai pastāvīgās 
partneres dzemdībām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Emine Bozkurt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvā iekļauj šādu 8.a pantu:
“8.a pants
Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai strādājošiem vīriešiem, 
kuru pastāvīgā partnere ir nesen 
dzemdējusi bērnu, ir tiesības uz vismaz
četras nepārtrauktas nedēļas ilgu pilnībā 
apmaksātu un citai personai nenododamu 
paternitātes vai ar grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājumu papildinošu 
atvaļinājumu, turklāt visas četras nedēļas 
ir obligāti izmantojamas pirms vai pēc 
laulātās vai pastāvīgās partneres 
dzemdībām.”

Or. en

Pamatojums

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

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

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

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
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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.

Grozījums Nr. 97
Anne Van Lancker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Direktīvā iekļauj šādu 8.a pantu:
“8.a pants
Paternitātes atvaļinājums
Dalībvalstis un/vai sociālie partneri veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka strādājošiem vīriešiem ir 
tiesības uz vismaz divu nedēļu 
nepārtrauktu apmaksātu paternitātes 
atvaļinājumu, kuru piešķir  pēc laulātās 
vai pastāvīgās partneres dzemdībām 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
koplīgumiem un praksi.”

Or. en

Pamatojums

Jaatbalsta referentes centieni ieviest tiesības uz paternitātes atvaļinājumu. Tomēr piedāvātais 
formulējums ir pārāk ierobežojošs, un tas var neattiekties uz visām ģimenēm, piemēram, 
viena dzimuma vecāku ģimenēm vai jauktajām ģimenēm.

Grozījums Nr. 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām. Atlaišana minētā perioda laikā 
uzskatāma par saistītu ar 
diskriminējošiem iemesliem, izņemot 
ārkārtējus gadījumus, kuri nav saistīti ar 
viņu stāvokli, ir atbilstoši rakstiski 
pamatoti un kuros ir atļauta atlaišana 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi, un attiecīgā gadījumā, ja 
kompetentā iestāde ir tam piekritusi.

Or. it

Grozījums Nr. 99
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, 
kuri nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros 
ir atļauta atlaišana saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji sev 
izdevīgu iemeslu dēļ nevar pārtraukt 
grūtniecības un dzemdību vai paternitātes 
atvaļinājumu, vai arī bērna kopšanas 
atvaļinājumu, un aizliegtu 2. pantā 
definēto strādājošo sieviešu atlaišanu un 
sagatavošanos atlaišanai laikposmā no viņu 
grūtniecības sākuma līdz vienam gadam 
pēc dzemdībām. 

Or. pt
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Grozījums Nr. 100
Doris Pack

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai aizliegtu 2. pantā definēto 
darbinieču atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

(1) Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai aizliegtu 2. pantā definēto 
strādājošo sieviešu atlaišanu un 
sagatavošanos atlaišanai laikposmā no viņu 
grūtniecības sākuma līdz vismaz četriem 
mēnešiem pēc dzemdībām, izņemot 
ārkārtējus gadījumus, kuri nav saistīti ar 
viņu stāvokli un kuros ir atļauta atlaišana 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi, un attiecīgā gadījumā, ja 
kompetentā iestāde ir tam piekritusi.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Emine Bozkurt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli, ir atbilstīgi 
rakstiski pamatoti un kuros ir atļauta 
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aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

atlaišana saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un/vai praksi, un attiecīgā gadījumā, ja 
kompetentā iestāde ir tam piekritusi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu sievietēm nodrošina papildu tiesisko aizsardzību pret atlaišanu un attiecībā 
uz darba laika kārtību pēc atgriešanās darbā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma. 
Neatkarīgi no tā, vai strādājošā sieviete pieprasa, jānodrošina rakstisks pamatojums, kurā 
norādīti ar grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu nesaistīti atlaišanas iemesli.

Grozījums Nr. 102
Gabriela Creţu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto darbinieču
atlaišanu un sagatavošanos atlaišanai 
laikposmā no viņu grūtniecības sākuma 
līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām, izņemot ārkārtējus gadījumus, kuri 
nav saistīti ar viņu stāvokli un kuros ir 
atļauta atlaišana saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un attiecīgā 
gadījumā, ja kompetentā iestāde ir tam 
piekritusi.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu 2. pantā definēto strādājošo 
sieviešu atlaišanu un sagatavošanos 
atlaišanai laikposmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz 8. panta 1. punktā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām un 12 mēnešiem pēc tam, izņemot 
ārkārtējus gadījumus, kuri nav saistīti ar 
viņu stāvokli, ir atbilstīgi rakstiski noteikti 
un kuros ir atļauta atlaišana saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi, un 
attiecīgā gadījumā, ja kompetentā iestāde ir 
tam piekritusi.

Or. en

Pamatojums

Atlaišanas aizliegums attiecībā uz periodu no grūtniecības sākuma līdz 12 mēnešiem pēc 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām ļautu labāk aizsargāt sievietes, kuras izmanto 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, un atvieglotu viņu atgriešanos darba tirgū. Rakstisks 
pamatojums, norādot atlaišanas iemeslus, ir nepieciešams, lai novērstu diskrimināciju pret 
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sievietēm.

Grozījums Nr. 103
Christa Prets

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek viena gada
laikā pēc 8. panta 1. punkta paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, 
darba devējam pēc attiecīgās strādājošās 
sievietes pieprasījuma jāsniedz pienācīgs 
pamatojums rakstveidā.

Or. de

Grozījums Nr. 104
Maria Petre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Deviņu mēnešu periods šķiet piemērotāks, lai strādājošai sievietei, kura dzemdējusi bērnu, 
ļautu pierast pie jaunā dzīves ritma, atgriešanās darbā un izmaiņām, kas notikušas darba 
vietā viņas prombūtnes laikā. 

Grozījums Nr. 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja 2. pantā definēto darbinieci atlaiž no 
darba 1. punktā minētajā laikposmā, darba 
devējam jāsniedz pienācīgs pamatojums 
rakstveidā. Ja atlaišana notiek divpadsmit
mēnešu laikā pēc 8. panta 1. punkta 
paredzētā grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma, tā uzskatāma par saistītu ar 
diskriminējošiem iemesliem, izņemot 
ārkārtējus gadījumus, kuri nav saistīti ar 
viņu stāvokli, ir atbilstoši rakstiski 
pamatoti un kuros ir atļauta atlaišana 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi, un attiecīgā gadījumā, ja 
kompetentā iestāde ir tam piekritusi.

Or. it

Grozījums Nr. 106
Astrid Lulling

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai darba tirgū aizliegtu 
diskrimināciju pret grūtniecēm, nosakot 
vienlīdzīgas darbā pieņemšanas iespējas, 
ja šīs sievietes atbilst visām attiecīgajai 
vakancei noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāgarantē grūtniecēm vienlīdzīgas iespējas piekļūt darba tirgum tā, lai 
grūtniecība neapdraudētu sieviešu karjeras un profesionālā attīstības iespējas tikai tāpēc, ka  
grūtniece varētu radīt papildu slogu darba devējam. 
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Grozījums Nr. 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 92/85/EEK
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
strādājošiem vīriešiem paternitātes 
atvaļinājuma laikā un trīs mēnešus pēc 
tam tiek nodrošināta aizsardzība pret 
atlaišanu, ko nosaka šajā pantā attiecībā 
uz strādājošām sievietēm 2. panta nozīmē.

Or. it

Grozījums Nr. 109
Emine Bozkurt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai paternitātes vai 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
papildinoša atvaļinājuma laikā 
nodrošinātu strādājošo vīriešu tādu 
aizsardzību pret atlaišanu, ko saskaņā ar 
1.  pantu nodrošina strādājošām sievietēm 
2. panta nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Paternitātes vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu papildinoša atvaļinājuma laikā 
strādājošiem vīriešiem ir jānodrošina tāda pati aizsardzība pret atlaišanu, kāda ir 
nodrošināta strādājošām sievietēm, kas gaida bērnu, sievietēm pēc dzemdībām vai sievietēm, 
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kuras baro bērnu ar krūti.

Grozījums Nr. 110
Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a  Dalībvalstis jāmudina pieņemt 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
strādājošais ne ilgāk kā vienu gadu var 
izvēlēties strādāt pusslodzi, esot pilnībā 
aizsargāts pret atlaišanu un izmantojot 
pilnas tiesības atgriezties darbā uz pilnu 
slodzi un saņemt atbilstošu algu šī perioda 
beigās.

Or. en

Pamatojums

Ar šādu pasākumu ieviešanu veicinās privātās, ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, ļaujot 
strādājošai personai labāk un veiksmīgāk pieņemt jauno situāciju.

Grozījums Nr. 111
Anne Van Lancker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Iekļauj šādu 10.a pantu:
“10.a pants 
Barošana ar krūti
1. Sievietei nodrošina tiesības izmantot 
vienu vai vairākus ikdienas pārtraukumus 
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vai saīsinātu darba laiku, lai viņa varētu 
barot bērnu ar krūti.
2. Valsts tiesību aktos un praksē nosaka 
laika periodu, kurā ir atļauti pārtraukumi 
bērna barošanai vai saīsināts darba laiks, 
kā arī  stundu skaitu, šādu pārtraukumu 
ilgumu, kā arī procedūru darba laika 
saīsināšanai. Šādus pārtraukumus vai 
saīsinātu darba laiku uzskaita kā darba 
laiku un atbilstoši apmaksā.”

Or. en

Pamatojums

Nodrošina saskaņotību ar SDO Konvenciju Nr. 183 par Maternitātes aizsardzību.

Grozījums Nr. 112
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) Minētā panta 1. punktu aizstāj ar 
šādu. 
„1) gadījumos, kas minēti 5., 6. un 7. 
pantā, no darba līguma izrietošās 
tiesības, kas attiecas uz darba līgumu, 
ieskaitot 2. pantā definēto darbinieču 
darba samaksas saglabāšanu un/ vai 
tiesības uz atbilstīgu pabalstu, 
jānodrošina saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/ vai valsts praksi;”

Or. fr
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Grozījums Nr. 113
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) Ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta b) 
apakšpunktu:
„b) darba samaksas saglabāšana vai 
tiesības uz atbilstīgu pabalstu 2. pantā 
definētajām strādājošajām sievietēm;”

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Edite Estrela

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) strādājošajām sievietēm, kas definētas 
2. pantā, izmantot tiesības atgriezties savā 
darbā vai līdzvērtīgā amatā ar 
noteikumiem, kas nav viņām mazāk 
labvēlīgi, saglabājot iepriekšējo darba 
algu, profesionālo kategoriju un 
pienākumus, un izmantot visus darba 
apstākļu uzlabojumus, uz kuriem viņām 
būtu bijušas tiesības prombūtnes laikā.

Or. pt

Pamatojums

Par „līdzvērtīgu” uzskatāms amats, kurā ir tāda pati darba alga, profesionālā kategorija un 
pienākumi kā iepriekš.
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Grozījums Nr. 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-b) Minētā panta 2. punktam pievieno 
šādu b) apakšpunktu:
„ba) grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā esošām strādājošajām 
sievietēm ir tiesības atbilstošos gadījumos 
automātiski saņemt algas 
paaugstinājumu, un, lai saņemtu minēto 
algas paaugstinājumu, viņām nav 
jāpārtrauc grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājums.”

Or. en

Pamatojums

Ja tiek paaugstināta alga amatam, kurā strādājošā darbiniece ir grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumā, viņai ir automātiski jāsaņem šāds algas paaugstinājums, tātad viņai nevajadzēs 
pārtraukt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, lai saņemtu minēto algas paaugstinājumu. 
Šādā veidā tiks samazināts un vienkāršots arī darba devēja administratīvais darbs.

Grozījums Nr. 116
Maria Petre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 

3)  Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par līdzvērtīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdējā mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
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maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par pabalstu, 
ko 2. pantā definētā darbiniece saņemtu, 
ja būtu darba nespējīga veselības stāvokļa 
dēļ. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.”

maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par 85% no 
pēdējās mēnešalgas vai vidējās 
mēnešalgas, ko saņēmusi konkrētā 
strādājošā sieviete. Dalībvalstis var noteikt 
laikposmu, par kuru aprēķina vidējo 
mēneša algu.”

Or. fr

Pamatojums

Starptautiskās darba organizācijas ieteiktais minimālais grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgums ir 18 nedēļas, kurās sieviete saņem pabalstu pilnā iepriekšējo ienākumu 
apmērā. Šķiet, ka 85 % ir atbilstoša proporcionālā daļa, lai nesodītu ģimenes, kurās ir bērni.

Grozījums Nr. 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos 
noteikto maksimālo apmēru. Šāds 
maksimālais apmērs nedrīkst būt mazāks 
par pabalstu, ko 2. pantā definētā 
darbiniece saņemtu, ja būtu darba 
nespējīga veselības stāvokļa dēļ. 
Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.”

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdējā mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai. Šis pabalsts nedrīkst būt mazāks par 
pabalstu, ko 2. pantā definētā darbiniece 
saņemtu, ja būtu darba nespējīga veselības 
stāvokļa dēļ. Dalībvalstis var noteikt 
laikposmu, par kuru aprēķina vidējo 
mēneša algu.”

Or. en

Pamatojums

Grūtniecība, dzemdības un barošana ar krūti nedrīkst izraisīt diskrimināciju, kā tas 
apstiprināts Direktīvā 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas 
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iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos 
(pārstrādāta versija). Nosakot pabalstu maksimālo apmēru grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma laikā, atsaucoties uz atbilstošu algu, varētu uzskatīt par sava veida 
diskrimināciju, un tādēļ tas būtu pretrunā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem par 
līdzvērtīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, pieņemot viņus darbā un izmantojot 
profesionālās sociālās drošības shēmas.

Grozījums Nr. 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par pabalstu, 
ko 2. pantā definētā darbiniece saņemtu, ja 
būtu darba nespējīga veselības stāvokļa 
dēļ. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.”

“3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par līdzvērtīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir vismaz
līdzvērtīgi pēdējā mēneša algai vai vidējai 
mēneša algai, ievērojot valsts tiesību aktos 
noteikto maksimālo apmēru. To aprēķinot, 
jāņem vērā ikviens algas paaugstinājums, 
kas izriet no tiesību aktiem vai līguma 
nosacījumiem. Šāds maksimālais apmērs 
nedrīkst būt mazāks par 80 % no attiecīgās 
strādājošās sievietes pēdējās mēneša 
darba algas vai vidējās mēneša darba 
algas. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, 
par kuru aprēķina vidējo mēneša algu.”

Or. it

Grozījums Nr. 119
Astrid Lulling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
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minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par pabalstu, 
ko 2. pantā definētā darbiniece saņemtu, 
ja būtu darba nespējīga veselības stāvokļa 
dēļ. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

minēto pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Dalībvalstis var noteikt 
laikposmu, par kuru aprēķina vidējo 
mēneša algu.

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētais pabalstu uzskata par atbilstīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdēja mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par pabalstu, 
ko 2. pantā definētā darbiniece saņemtu, 
ja būtu darba nespējīga veselības stāvokļa 
dēļ. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, par 
kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

3. Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto pabalstu uzskata par līdzvērtīgu, ja 
tas nodrošina ienākumus, kas ir līdzvērtīgi 
pēdējā mēneša algai vai vidējai mēneša 
algai, ievērojot valsts tiesību aktos noteikto 
maksimālo apmēru. Šāds maksimālais 
apmērs nedrīkst būt mazāks par 100% no 
attiecīgās darbinieces pēdējās mēneša 
darba algas vai vidējās mēneša darba 
algas. Dalībvalstis var noteikt laikposmu, 
par kuru aprēķina vidējo mēneša algu.

Or. pt

Grozījums Nr. 121
Gabriela Creţu

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pabalsts, ko saņem strādājošā sieviete 
2. panta izpratnē, nekādā gadījumā 
nedrīkst būt mazāks par pabalstu, ko
2. pantā minētā darbiniece saņemtu, ja 
būtu darba nespējīga veselības stāvokļa 
dēļ.

Or. en

Pamatojums

Nosakot, ka šāds pabalsts nedrīkst būt mazāks par pabalstu slimības gadījumā, nodrošina, ka 
direktīvā ņemtas vērā arī tās mātes, kuru alga ir ļoti zema, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 122
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Direktīvas 11. panta 4. punktu atceļ.

Or. pt

Pamatojums

Svarīgi atcelt Direktīvas 92/85/EEK 11. panta 4. punktu, lai visām sievietēm būtu vienādas 
tiesības uz apmaksātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, tā ievērojot darbinieku 
mobilitātes un ES vispārējās elastdrošības principus. 

Nav jēgas Komisijas priekšlikumā atzīt tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, ja 
tajā pašā laikā sievietes, kas aiziet no darba, var zaudēt ieņēmumus, ja saskaņā ar dalībvalsts 
noteikumiem viņām nepienākas apmaksāts grūtniecības un dzemdību atvaļinājums.
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Grozījums Nr. 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces 8. pantā paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
atgriežoties no tā darbā, varētu pieprasīt 
izmaiņas darba laikā un darba organizācijas 
modeli un darba devējiem būtu pienākums 
izskatīt šādus pieprasījumus, ņemot vērā 
darba devēja un darbinieces vajadzības. 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
strādājošās sievietes 8. pantā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā vai atgriežoties no tā darbā, varētu 
pieprasīt izmaiņas darba laikā un darba 
organizācijas modelī un darba devējiem 
būtu pienākums izskatīt šādus 
pieprasījumus, ņemot vērā darba devēja un 
strādājošās sievietes vajadzības, lai 
nodrošinātu labāku darba, privātās un 
ģimenes dzīves saskaņotību, lai veicinātu 
profesionālās, privātās un ģimenes dzīves 
saskaņošanu. Darba devēji var noraidīt 
šādus pieprasījumus tikai tad, ja darba 
devējam radītās organizatoriskās 
neērtības ir nesamērīgi lielākas 
salīdzinājumā ar darba ņēmēja 
ieguvumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis pants neatbilst Eiropas Parlamenta nostājai attiecībā uz Darba laika direktīvu (kas 
pieņemta 2008. gada 17. decembrī).  Parlamenta 11. grozījumā, ar ko groza Padomes 
kopējo nostāju, norādīts, ka darba ņēmējs nevar atteikt šādam lūgumam, ja vien slogs nav 
nesamērīgs.

Panta priekšlikumā nav atsauces uz Eiropas vispārējiem elastdrošības principiem. 
Direktīvai par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu būtu jāatbalsta dzimumu līdztiesība 
un jāpiedāvā pasākumi darba, ģimenes un privātās dzīves saskaņošanai.
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Grozījums Nr. 124
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 92/85/EEK
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces 8. pantā paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
atgriežoties no tā darbā, varētu pieprasīt 
izmaiņas darba laikā un darba organizācijas 
modeli un darba devējiem būtu pienākums 
izskatīt šādus pieprasījumus, ņemot vērā 
darba devēja un darbinieces vajadzības.

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces 8. pantā paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
atgriežoties no tā darbā, varētu pieprasīt 
izmaiņas darba laikā un darba organizācijas 
modelī un darba devējiem būtu pienākums 
izskatīt šādus pieprasījumus, ņemot vērā 
darba devēja un strādājošās sievietes
vajadzības, tā nodrošinot labāku darba, 
privātās un ģimenes dzīves saskaņotību.
Darba devējs var noraidīt šādu 
pieprasījumu tikai tad, ja darba devējam 
radītās organizatoriskās neērtības ir 
nesamērīgi lielākas salīdzinājumā ar 
darbinieka ieguvumiem.

Or. pt

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 125
Anne Van Lancker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
darbinieces 8. pantā paredzētā grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma laikā vai 
atgriežoties no tā darbā, varētu pieprasīt 
izmaiņas darba laikā un darba organizācijas 
modeli un darba devējiem būtu pienākums 
izskatīt šādus pieprasījumus, ņemot vērā 
darba devēja un darbinieces vajadzības.

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka 2. pantā definētās 
strādājošās sievietes 8. pantā paredzētā 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā vai atgriežoties no tā darbā, varētu 
pieprasīt izmaiņas darba laikā un darba 
organizācijas modelī un darba devējiem 
būtu pienākums izskatīt šādus 
pieprasījumus, vienlaicīgi ņemot vērā 
darba devēja un strādājošās sievietes
vajadzības, un nodrošināt objektīvus 
iemeslus, ja šādi pieprasījumi tiek 
noraidīti.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Pēc 5. punkta iekļauj šādu 
5.a punktu:
„5.a Darba devējs nodrošina, ka, nosakot 
grūtnieču darba laiku, ņem vērā 
nepieciešamību regulāri un pēc 
vajadzības veikt medicīniskās pārbaudes.”

Or. en
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Pamatojums

Medicīniskās pārbaudes ir obligātas grūtniecēm, un tās ir ļoti svarīgas augļa normālai 
attīstībai, tādēļ darba devējam jāņem vērā šis aspekts un grūtniecēm jānodrošina elastīgs 
darba laiks.

Grozījums Nr. 127
Gabriela Creţu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Direktīvā iekļauj šādu 5.a punktu:
„5.a Dalībvalstis mudina darba devējus 
izveidot bērnu aprūpes iestādes, kas 
paredzētas darbinieku bērniem vecumā 
līdz 3 gadiem.”

Or. en

Pamatojums

Bērnu aprūpes iestāžu trūkums ir nenoliedzama realitāte ES. Šāda prasība ir būtiski svarīga, 
lai sievietēm nebūtu jāatsakās no apmaksāta darba tādēļ, ka viņu aprūpē ir mazs bērns.

Grozījums Nr. 128
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Direktīvā iekļauj šādu punktu:
„Dalībvalstis mudina darba devējus 
atbilstošos gadījumos un pēc strādājošo 
sieviešu pieprasījuma sniegt reintegrācijas 
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atbalstu un nodrošināt apmācību 
darbiniecēm, kuras atgriežas darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.” 

Or. pt

Grozījums Nr. 129
Anne Van Lancker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Direktīvā iekļauj šādu 5.a punktu:
„5.a Dalībvalstis saskaņā ar vietējām 
tradīcijām un praksi veic pienācīgus 
pasākumus, lai sekmētu dialogu starp 
attiecīgo līmeņu sociālajiem partneriem, 
tā sniedzot reintegrācijas atbalstu un 
nodrošinot apmācību strādājošām 
sievietēm, kuras atgriežas darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.”

Or. en

Grozījums Nr. 130
Ilda Figueiredo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvā iekļauj šādu pantu:
„11.a pants
Pārtraukums bērna barošanai ar krūti vai 
mākslīgai barošanai
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1. Mātei, kura baro bērnu ar krūti, visā 
barošanas laikā ir tiesības uz 
pārtraukumu šī iemesla dēļ.
2. Ja bērns netiek barots ar krūti un ja 
abi vecāki strādā algotu darbu, vienam no 
viņiem vai abiem ir tiesības uz bērna 
barošanas pārtraukumu, līdz bērns ir 
sasniedzis viena gada vecumu.
3. Ikdienas pārtraukumu bērna barošanai 
ar krūti vai kopšanai izmanto kā divus 
atsevišķus pārtraukumus, kuri nav ilgāki 
par vienu stundu.
4. Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki 
bērni, iepriekšējā punktā minēto 
pārtraukumu pagarina par trīsdesmit 
minūtēm par katru bērnu.
5. Ja kāds no vecākiem strādā nepilnu 
darba laiku, ikdienas pārtraukumu bērna 
barošanai ar krūti vai mākslīgai 
barošanai samazina proporcionāli 
parastajam darba laikam, taču tas nevar 
būt īsāks par 30 minūtēm.
6. Iepriekšējā punktā minētajā gadījumā 
ikdienas pārtraukumu piešķir uz laiku 
līdz vienai stundai un vajadzības 
gadījumā otro reizi uz atlikušo laiku, ja 
vien ar darba devēju nav panākta 
vienošanās par citu kārtību.” 

Or. pt

Grozījums Nr. 131
Maria Petre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvā iekļauj šādu pantu:
“11.a pants
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Pārtraukums bērna barošanai ar krūti vai 
mākslīgai barošanai
1. Mātei, kura baro bērnu ar krūti, visā 
barošanas laikā ir tiesības uz 
pārtraukumu šī iemesla dēļ.
2. Ikdienas pārtraukumu bērna barošanai 
ar krūti vai mākslīgai barošanai izmanto 
kā  divus atsevišķus pārtraukumus, kuri 
katrs nav ilgāks vienu stundu vai īsāks 
par trīsdesmit minūtēm, ja vien pēc 
kopīgas vienošanās ar darba devēju nav 
noteikta cita kārtība.
3. Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki 
bērni, 2. punktā minēto pārtraukumu 
pagarina par trīsdesmit minūtēm par 
katru bērnu.
4. Ja kāds no vecākiem strādā nepilnu 
darba laiku, 2. punktā minēto
pārtraukumu  samazina proporcionāli 
darba laikam, taču tas nevar būt īsāks par 
30 minūtēm.

Šādā gadījumā ikdienas pārtraukumu 
piešķir uz laiku līdz vienai stundai un 
vajadzības gadījumā otro reizi uz atlikušo 
laiku, ja vien ar darba devēju nav panākta 
vienošanās par citu kārtību.”

Or. fr

Pamatojums

Ja māte nebaro bērnu ar krūti, vienam no abiem vecākiem jāparedz saīsināts darba laiks, 
nezaudējot priekšrocības.

Grozījums Nr. 132
Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
11.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvā iekļauj šādu 11.a pantu:
„11.a pants
Pārtraukums bērna barošanai ar krūti vai 
mākslīgai barošanai
1. Mātei, kura baro bērnu ar krūti,  visā 
barošanas laikā ir tiesības uz 
pārtraukumu šī iemesla dēļ.
2. Ja bērns netiek barots ar krūti un ja abi 
vecāki strādā algotu darbu, vienam no 
viņiem vai abiem ir tiesības uz bērna 
barošanas pārtraukumu, līdz bērns ir 
sasniedzis viena gada vecumu.
3. Ikdienas pārtraukumu bērna barošanai 
ar krūti vai mākslīgai barošanai izmanto 
kā  divus atsevišķus pārtraukumus, kuri 
katrs nav ilgāks par vienu stundu vai 
īsāks par trīsdesmit minūtēm, ja vien pēc 
kopīgas vienošanās ar darba devēju nav 
noteikta cita kārtība.  Šo periodu var 
pagarināt, ja laiks un braukšanas apstākļi 
neļauj veikt minētos uzdevumus sākotnēji 
noteiktajā periodā. -  
4. Ja vienās dzemdībās dzimuši vairāki 
bērni, 3. punktā minēto pārtraukumu 
pagarina par trīsdesmit minūtēm par 
katru bērnu. 
5. Ja tēvs vai māte strādā nepilnu darba 
laiku, ikdienas pārtraukumu bērna 
barošanai ar krūti vai mākslīgai 
barošanai samazina proporcionāli darba 
laikam, taču tas nevar būt īsāks par 
30 minūtēm. Šo periodu var pagarināt, ja 
laiks un braukšanas apstākļi neļauj veikt 
minētos uzdevumus sākotnēji noteiktajā 
periodā.
6. Direktīvas 5. punktā minētajā gadījumā 
ikdienas pārtraukumu piešķir uz laiku līdz 
vienai stundai un vajadzības gadījumā 
otro reizi uz atlikušo laiku, ja vien ar 
darba devēju nav panākta vienošanās par 
citu kārtību.”
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Or. en

Pamatojums

Bieži vien strādājošajiem ir jāmēro ievērojams attālums vai jāvelta daudz laika — atkarībā 
no pilsētas lieluma, kurā viņi dzīvo —, lai nokļūtu uz darbu un atgrieztos no tā. Šie apstākļi 
jāņem vērā, aprēķinot iepriekš minētos periodus, jo paredzot stingrus ierobežojumus, šīs 
tiesības nebūs iespējams izmantot.

Grozījums Nr. 133
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm 
ieviest tādus noteikumus par 
pierādījumiem, kuri ir labvēlīgāki 
prasītājiem. 

(3) Šā panta 1. punkts neattiecas uz 
kriminālprocesiem.

(4) Dalībvalstīm nav jāpiemēro 1. punkts 
procesiem, kuros lietas faktus izmeklē
tiesa vai kompetentā iestāde. 
(5) Šā panta 1. līdz 4. punkts attiecas uz 
visiem tiesvedības procesiem, kas 
ierosināti saistība ar 12. pantu.”

svītrots
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Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 134
Anne Van Lancker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvā  iekļauj šādu 12. pantu:
„12.aa pants
Diskriminācijas novēršana
Dalībvalstis saskaņā ar vietējām 
tradīcijām un praksi veic pienācīgus 
pasākumus, lai sekmētu dialogu starp 
attiecīgo līmeņu sociālajiem partneriem, 
tā ieviešot efektīvus pasākumus, ar 
kuriem novērš diskrimināciju pret 
sievietēm grūtniecības, dzemdību vai 
adopcijas atvaļinājuma dēļ.”

Or. en

Grozījums Nr. 135
Christa Klaß

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sodiem, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 136
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un valstu vienlīdzību 
veicinošās iestādes vēlākais līdz [pieci gadi
pēc pieņemšanas] un tad ik pēc pieciem
gadiem Komisijai paziņo visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai Eiropas Parlamentam 
un Padomei sagatavotu ziņojumu par to, kā 
tiek piemērota Direktīva 92/85/EEK, kas 
grozīta ar šo direktīvu.

1. Dalībvalstis un valstu vienlīdzību 
veicinošās iestādes vēlākais līdz [trīs gadi
pēc pieņemšanas] un tad ik pēc trim
gadiem Komisijai paziņo visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai Eiropas Parlamentam 
un Padomei sagatavotu ziņojumu par to, kā 
tiek piemērota Direktīva 92/85/EEK, kas 
grozīta ar šo direktīvu.

Or. fr
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