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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības 
aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā 
pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0637),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 137. panta 2. punktu un 141. un 3. punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6–0340/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 
Nodarbinātības komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
Direktīvas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti, kā arī lai palīdzētu strādājošiem 
apvienot viņu darba tiesības un 
pienākumus ar ģimenes tiesībām un 
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pienākumiem

Or. en

Pamatojums

Apvienotais juridiskais pamats, kurā ietverts EK līguma 141. panta 3. punkts, dod iespēju 
paplašināt šīs direktīvas darbības jomu. Šī globālā pieeja dod iespēju vērsties pie 
uzņēmumiem ar spēcīgāku vēstījumu, jo cilvēces atjaunošanās attiecas gan uz vīriešiem, gan 
uz sievietēm.

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a Padomes un par nodarbinātību un 
sociālo politiku atbildīgo ministru, kuru 
kopīgā sanāksme notika Padomē, 2000. 
gada 29. jūnija Rezolūcijā par sieviešu un 
vīriešu līdzsvarotu piedalīšanos darba un 
ģimenes dzīvē dalībvalstīm ir adresēts 
aicinājums meklēt iespēju savā tiesību 
sistēmā atzīt strādājošiem vīriešiem 
individuālas un nenododamas tiesības uz 
paternitātes atvaļinājumu, saglabājot ar 
viņu darbu saistītās tiesības.
__________
1 OV C 218, 31.7.2000., 6. lpp.

Or. pt

Pamatojums

Padomes un par nodarbinātību un sociālo politiku atbildīgo ministru 2000. gada 29. jūnija 
dalībvalstīm ir adresēts aicinājums meklēt iespēju savā tiesību sistēmā atzīt strādājošiem 
vīriešiem individuālas un nenododamas tiesības uz paternitātes atvaļinājumu, saglabājot ar 
viņu darbu saistītās tiesības. Lielākās daļas dalībvalstu reakcija bija labvēlīga. 
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Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b Padomes 2007. gada decembra 
secinājumos „Nodarbinātība, sociālā 
politika, veselība un patērētāju 
aizsardzība” (NSPVPA) par sieviešu un 
vīriešu līdzsvarotu piedalīšanos 
profesionālajā dzīvē, izaugsmē un 
sociālajā kohēzijā Padome atzīst, ka 
pasākumi, kuru mērķis ir radīt darba un 
ģimenes dzīves apvienošanas iespējas, ir 
ļoti svarīgi, lai nodrošinātu vīriešu un 
sieviešu vienlīdzību darba tirgū.

Or. pt

Pamatojums

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13c  Lai panāktu vīriešu un sieviešu īstu 
vienlīdzību, ir svarīgi, lai vīrieši varētu 
izmantot obligātu paternitātes 
atvaļinājumu, ievērojot kārtību, kas ir 
ekvivalenta maternitātes atvaļinājuma 
kārtībai ar izņēmumu attiecībā uz ilgumu, 
lai pamazām veidotos apstākļi, kas 
nepieciešami vīriešu un sieviešu 
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vienlīdzīgai līdzdalībai darba un ģimenes 
dzīvē.

Or. pt

Pamatojums

Paternitātes atvaļinājums ir jānosaka par obligātu, lai sociālais spiediens neliktu vīriešiem no 
tā atteikties. Ir nepieciešams dot signālu darba tirgū, lai norādītu, ka arī vīriešiem, 
piedzimsot bērniem, ir obligāti jāpārtrauc darbs, un tāpēc arī ekonomiskā darbība ir 
jāorganizē, ņemot vērā cilvēku reprodukciju, kam ir ne tikai augsta sociālā vērtība, bet kas ir 
arī vīriešu un sieviešu tiesības un atbildība.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1) Četrpadsmito 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 20 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;”

Or. fr

Pamatojums
Ir nepieciešams paredzēt pietiekami garu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, lai 
sievietes, kuras vēlas, varētu barot bērnu ar krūti labos apstākļos. Tāpēc ir jāatceras, ka 
Pasaules Veselības organizācija iesaka, ka bērns tikai ar krūtibūtu jābaro pirmos sešus 
dzīves mēnešus (A55/15).

Divdesmit nedēļas ir vēlamais laiks, kas dos iespēju sievietēm atkopties pēc dzemdībām, 
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viecinās bērna barošanu ar krūti un dõs mātei iespēju izveidot ciešu saikni ar bērnu. Ilgāks 
laiks varētu ietekmēt sieviešu atgriešanos darba tirgū.

Minimālais pēcdzemdību atvaļinājuma ilgums ir jāpalielina, lai mudinātu sievietes pēc 
iespējas ilgāk barot bērnu ar krūti.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1.a Direktīvas septiņpadsmito 
apsvērumu aizstāj ar šādu.
„tā kā turklāt noteikumam par 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu 
ir nozīme tikai tad, ja saglabā arī visas
no darba līguma izrietošās tiesības un 
pilnu darba samaksu un [...] tiesības uz 
ekvivalentu pabalstu;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpastāv iespējai izmaksāt sievietēm pabalstu pilnas darba samaksas līmenī, lai viņas 
netiktu sodītas par to, ka ir mātes.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1.b Pirmajam pantam pievieno šādu 1.a 
punktu.
„Šīs direktīvas mērķis ir arī paplašināt 
strādājošu grūtnieču vai sieviešu, kuras 
strādā pēcdzemdību periodā iespējas 
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palikt darba tirgū vai tajā atgriezties un 
apvienot darba dzīvi ar privāto un 
ģimenes dzīvi.”

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka izskatāmā priekšlikuma juridiskajā pamatā ir iekļauts EK līguma 141. pants, 
šā pievienotā punkta mērķis ir iekļaut tādus jautājumus kā elastīgi darba apstākļi un 
paternitātes atvaļinājums.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1.c Direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu.
„2. pants 
Definīcijas
Šajā direktīvā:
a) strādājoša grūtniece ir strādājoša 
grūtniece, 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, tostarp mājkalpotāja, 
kas strādā pēcdzemdību periodā, kā 
noteikts valsts tiesību aktos un/vai 
saskaņā ar valsts praksi, un kura 
informē darba devēju par savu stāvokli 
saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi;
c) strādājoša sieviete, kas baro bērnu ar 
krūti, ir strādājoša sieviete, tostarp 
mājkalpotāja, kas baro bērnu ar krūti, 
kā noteikts valsts tiesību aktos un/vai 
saskaņā ar valsts praksi, un kura 
informē darba devēju par savu stāvokli 



PR\760965LV.doc 11/31 PE418.151v01-00

LV

saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem 
un/vai praksi.

Or. en

Pamatojums

Pamatdirektīvā par veselību un drošību nav iekļautas mājkalpotājas. Referente uzskata, ka uz 
šo kategoriju tomēr ir skaidri jāattiecina maternitātes aizsardzība.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.d Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu.
„3. pants
Vadlīnijas
1. Apspriežoties ar dalībvalstīm, un ar 
Darba drošības, higiēnas un veselības 
aizsardzības padomdevējas komitejas 
palīdzību Komisija izstrādā vadlīnijas 
par to, kā novērtēt ķīmiskus, fizikālus 
un bioloģiskus faktorus un rūpnieciskos 
procesus, kurus uzskata par bīstamiem 
strādājošu vīriešu un sieviešu 
reproduktīvai veselībai un 2. pantā 
definēto darbinieču drošībai vai 
veselībai. Šīs vadlīnijas pārskata un sākot 
no 2012. gada atjaunina vismaz reizi 
piecos gados.
Pirmajā daļā minētās vadlīnijas attiecas 
arī uz darba kustībām un pozām, garīgu 
un fizisku nogurumu, kā arī uz citiem 
fiziskās un garīgās slodzes veidiem, kas 
saistīti ar darbu, ko veic 2. pantā 
definētās darbinieces.
2. Šā panta 1. punktā minētās vadlīnijas 
paredzētas, lai uz to pamata varētu veikt 
4. panta 1. punktā minēto novērtējumu.
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Tālab dalībvalstīm šīs vadlīnijas jādara 
zināmas visiem darba devējiem un 
strādājošiem vīriešiem un sievietēm, 
un/vai viņu pārstāvjiem, kā arī 
sociālajiem partneriem attiecīgajā 
dalībvalstī.”

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir atjaunināt šīs vadlīnijas atkarībā no stāvokļa izmaiņām un zināšanām. Turklāt 
veselības risks apdraud gan vīriešus, gan sievietes, tāpēc tas ir jāņem vērā plašāk, jo tas rada 
draudus arī pirms bērna ieņemšanas.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1.e Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu.
„4. pants
Novērtējums un informēšana un 
konsultāciju sniegšana
1. Saistībā ar riska novērtēšanu saskaņā 
ar Direktīvu 89/391/EEK darba devējs 
iekļauj strādājošo vīriešu un sieviešu 
reproduktīvās veselības apdraudējuma 
novērtējumu.
2. Sakarā ar visām darbībām, kuras 
varētu būt saistītas ar īpašu risku tikt 
pakļautai to faktoru, procesu vai darba 
apstākļu iedarbībai, kuru neizsmeļošs 
uzskaitījums sniegts I pielikumā, darba 
devējs novērtē šīs iedarbības raksturu, 
pakāpi un ilgumu uz 2. pantā 
definētajām darbiniecēm un 
darbiniecēm, kuras varētu atrasties kādā 
no 2. pantā minētajām situācijām 
attiecīgajā uzņēmumā un/vai 
organizācijā, novērtējot to tieši vai 
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izmantojot Direktīvas 89/391/EEK 7. 
pantā minētos aizsardzības un 
profilakses dienestus, lai:
– novērtētu visus riskus, kas var negatīvi 
ietekmēt drošību vai veselību, kā arī visu 
iespējamo ietekmi uz 2. pantā minēto 
strādājošo sieviešu un to strādājošo 
sieviešu, kuras varētu atrasties kādā no 
2. pantā minētajām situācijām 
grūtniecību vai barošanu ar krūti.
– pieņemtu lēmumu par to, kādi 
pasākumi būtu jāveic.
3. Neierobežojot Direktīvas 89/391/EEK 
10. pantu, 2. pantā definētās darbinieces 
un darbinieces, kas varētu būt kādā no 
2. pantā minētajām situācijām, 
attiecīgajā uzņēmumā un/vai 
organizācijā un/vai viņu pārstāvjus, kā 
arī attiecīgos sociālos partnerus informē 
par 1. punktā minētā novērtējuma 
rezultātiem un par visiem pasākumiem, 
kas veicami attiecībā uz drošību un 
veselības aizsardzību darbā.
4. Veic piemērotus pasākumus, lai 
nodrošinātu attiecīgā uzņēmuma vai 
iestādes darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem iespējas uzraudzīt šīs 
direktīvas piemērošanu vai iejaukties tās 
piemērošanā īpaši to pasākumu saistībā, 
par kuriem lēmumu pieņem darba devējs 
un kuri ir minēti 2. punktā, neskarot 
darba devēja atbildību par šo pasākumu 
pieņemšanu.
5. Strādājošo un/vai viņu pārstāvju 
konsultēšana un iesaistīšanās to 
jautājumu saistībā, kuri ir šīs direktīvas 
piemērošanas jomā, notiek saskaņā ar 
Direktīvas 89/391/EEK 11. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas dod iespēju pienācīgi novērtēt risku jebkurā tādā 
darba vietā, kurā strādā ir vīrieši un sievietes reproduktīvā vecumā. Gan vīriešus, gan 
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sievietes pirms apaugļošanās var ietekmēt tādi faktori, kas rada ģenētiskas mutācijas un 
anomālijas, kuras savukārt var radīt sterilitāti un nepareizu attīstību un hromosomu 
aberācijas, bet vissmagākās sekas tie atstāj uz embriju. 4. un 5. pants ir pievienots, jo visās 
citās direktīvās par veselību un drošību ir īpaši panti par strādājošo un viņu pārstāvju 
informēšanu un konsultēšanu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1.f Direktīvas 5. pantu groza šādi.
a) 2. punktu aizstāj ar šādu punktu.
„2. Ja attiecīgās darbinieces darba 
apstākļu un/vai darba laika maiņa 
tehniski un/vai objektīvi nav iespējama 
[...], darba devējs veic vajadzīgos 
pasākumus, lai attiecīgo darbinieci 
pārceltu citā darbā.”
b) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu.
"3. Ja attiecīgās darbinieces pārcelšana 
citā darbā tehniski un/vai objektīvi nav 
iespējama [...], tad saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai valsts praksi 
attiecīgajai darbiniecei piešķir 
atvaļinājumu uz laiku, kas vajadzīgs 
viņas drošībai vai veselības 
aizsardzībai.”

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais 2. un 3. punkta formulējums dod darba devējiem pārāk plašas iespējas norādīt, 
ka viņi nevar pielāgot darba vietu vai piedāvāt citu darbu. Svītrojot tekstu „vai tā nav 
pieņemama pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ” rodas iespēja pastiprināt sieviešu 
nodarbinātības aizsardzību, jo darba devējiem kļūst grūtāk atbildēt, ka tehnisku vai objektīvu 
iemeslu dēļ nav iespējams piedāvāt citu darbu.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1.g Iekļauj šādu 7.a pantu.
„7.a pants
Virsstundas
1. Strādājošas grūtnieces, kā arī 
strādājošie vīrieši un 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. pt

Pamatojums

Referente uzskata, ka sievietēm un vīriešiem ir tiesības uz labvēlīgu attieksmi virsstundu 
saistībā un tāpēc iesaka pievienot jaunu noteikumu, ar kuru strādājošai personai tiek dota 
iespēja atteikties no virsstundu strādāšanas, ja bērns vēl nav sasniedzis divpadsmit mēnešu 
vecumu.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 1.h Iekļauj šādu pantu.
„8.a pants
Paternitātes atvaļinājums
1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai strādājošiem, kam ir 
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jaundzimis bērns, būtu tiesības uz vismaz 
četras nepārtrauktas nedēļas ilgu 
apmaksātu un nenododamu paternitātes 
atvaļinājumu, no kurām divas nedēļas 
būtu obligātas pēc laulātās vai partneres 
dzemdībām."

Or. pt

Pamatojums

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Grozījums Nr. 14

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 
20 nedēļas pēc kārtas.

Or. fr
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Pamatojums

Ir nepieciešams paredzēt pietiekami garu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, lai 
sievietes, kuras vēlas, varētu barot bērnu ar krūti labos apstākļos. Tāpēc ir jāatceras, ka 
Pasaules Veselības organizācija iesaka pirmos sešus dzīves mēnešus bērnu barot tikai ar 
krūti (A55/15).

Divdesmit nedēļas ir vēlamais laiks, kas dos iespēju sievietēm atkopties pēc dzemdībām, 
veicinās bērna barošanu ar krūti un dos mātei iespēju izveidot ciešu saikni ar bērnu. Ilgāks 
laiks varētu ietekmēt sieviešu atgriešanos darba tirgū.

Grozījums Nr. 15

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. 
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. Obligāts astoņu nedēļu 
atvaļinājums ir jāpiemēro visām 
strādājošām sievietēm neatkarīgi no tā, 
vai viņas ir darba ņēmējas, 
pašnodarbinātās, līdzstrādājošas laulātās, 
bezdarbnieces, neskatoties uz iepriekš 
nostrādāto dienu skaitu.

Or. fr

Pamatojums

Īpaši svarīgi ir tas, lai visas Eiropas sievietes, kas ir tieši iesaistītas ekonomiskā darbībā 
varētu izmantot obligātu un apmaksātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Šāda pieeja 
ļautu pārvarēt diskriminējošo attieksmi pret sievietēm, kurām ir bērns. Sešu nedēļu obligāts 
apmaksāts atvaļinājums būtu jāpiemēro arī sievietēm, kuras vēl nav saistītas ar darba tirgu, 
bet kuras mācās pilnu vai daļēju studiju laiku un kuras ir spiestas uz laiku pārtraukt studijas 
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dzemdību dēļ.

Grozījums Nr. 16

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 un ja dzimuši vairāki 
bērni vai ja māte ir invalīde. Papildu 
atvaļinājuma ilgumam jābūt 
proporcionālam un jāatbilst mātes un 
bērna(-u) īpašajām vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpastāv iespējai izmaksāt sievietēm pabalstu pilnas darba samaksas līmenī, lai viņas 
netiktu sodītas par to, ka ir mātes. Ņemot vērā jaunās problēmas, kas rodas mātēm ar 
invaliditāti sabiedrībā, daudzām no viņām ir vajadzīgs vairāk brīvdienu, lai pierastu un 
pielāgotos jaunajam stāvoklim, kā arī ģimenes dzīves veiksmīgas attīstības veicināšanai.

Grozījums Nr. 17

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 

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

Or. pt

Pamatojums

Referente uzskata, ka slimības atvaļinājums, kas bijis nepieciešams ar grūtniecību saistītas 
slimības vai komplikāciju dēļ, nedrīkst ietekmēt grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumu. Ir svarīgi nodrošināt, lai neviens diskriminējošs pasākums netiktu pieņemts pret 
strādājošām sievietēm grūtniecības dēļ un viņām ir jābūt tādām pašām tiesībām kā citām 
strādājošām sievietēm.

Grozījums Nr. 18

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 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 kuri ir 
atbilstīgi rakstiski noteikti, kuros ir atļauta
atlaišana saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un/vai praksi, un attiecīgā gadījumā, ja 
kompetentā iestāde ir tam piekritusi.

Or. fr

Pamatojums

Iemeslu rakstiskai paskaidrošanai, neskatoties uz konkrētās strādājošās sievietes 
pieprasījumu, ir jābūt parastai praksei visu to līgumu gadījumos, kuri beidzas vai kuri tiek 
pārtraukti pirms tā līgumtermiņa beigām, par kuru darba devējs un darba ņēmējs ir 
vienojušies sākumā.
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse de s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle dont l’employeur et 
l’employée sont convenus au départ.

Grozījums Nr. 20

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 atvaļinājuma 
laikā nodrošinātu strādājošo vīriešu tādu 
aizsardzību pret atlaišanu, kāda ar šo 
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pantu ir nodrošināta strādājošām 
sievietēm 2. panta nozīmē.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–a) Šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu 
punktu.
„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 ekvivalentu pabalstu, 
jānodrošina saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai valsts praksi;"

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpastāv iespējai izmaksāt sievietēm pabalstu pilnas darba samaksas apmērā, lai viņas 
netiktu sodītas par to, ka ir mātes.

Grozījums Nr. 22

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

-aa) Ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta b) 
apakšpunktu.
„b) darba samaksas saglabāšana un/ vai 
tiesības uz ekvivalentu pabalstu 2. pantā 
definētajām darbiniecēm;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāpastāv iespējai izmaksāt sievietēm pabalstu pilnas darba samaksas apmērā, lai viņas 
netiktu sodītas par to, ka ir mātes.

Grozījums Nr. 23

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 ekvivalentu, 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 80 % no 
beidzamās mēnešalgas vai vidējās 
mēnešalgas, ko saņēmusi konkrētā 
strādājošā sieviete. Dalībvalstis var noteikt 
laikposmu, par kuru aprēķina vidējo 
mēneša algu.

Or. fr

Pamatojums
Ir jāpastāv iespējai izmaksāt sievietēm pabalstu pilnas darba samaksas apmērā, lai viņas 
netiktu sodītas par to, ka ir mātes.

80 % no beidzamās mēnešalgas vai vidējās mēneša algas ir pienācīgs ierobežojuma līmenis, 
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kas garantēs sieviešu un īpaši vienvecāka ģimeņu aizsardzību pret nabadzības un sociālās 
atstumtības risku.

Grozījums Nr. 24

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 darbinieces vajadzības, lai 
nodrošinātu labāku darba, privātās un 
ģimenes dzīves saskaņotību.”

Or. fr

Pamatojums

Līdz ar Lisabonas stratēģiju nodarbinātības jomā tika radīti jauni politiski principi — to vidū 
ir elastdrošības princips, kura saistībā 2007. gada decembrī Nodarbinātības, sociālās 
politikas, veselības un patērētāju ministru padome pieņēma vairākus principus. Elastdrošības 
mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību un tā ietver pasākumus, kas dod iespēju apvienot 
darba, ģimenes un privāto dzīvi. Tāpēc jaunajā direktīvā būtu jāiekļauj atsauce uz to.

Grozījums Nr. 25

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) Pievieno šādu 5.a punktu. 
5.a Dalībvalstis mudina darba devējus 
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nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu 
darba ņēmējām saistībā ar rehabilitāciju 
un apmācību, atsākot darbu pēc 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma.”

Or. en

Pamatojums

Pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ir grūti atsākt darbu. Ir nepieciešams darba 
ņēmējām sniegt piemērotu atbalstu apmācībai un rehabilitācijai darba tirgū.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iekļauj šādu pantu.
„11.a pants
Atbrīvošana no darba barošanai ar krūti 
vai mākslīgai barošanai
1. Mātei, kura baro bērnu ar krūti ir 
tiesības uz atbrīvojumu no darba visu 
barošanas laiku.
2. Ja bērns netiek barots ar krūti un ja 
tēvs un māte strādā, vienam no viņiem ir 
tiesības uz atbrīvojumu no darba bērna 
barošanai līdz brīdim, kad bērns sasniedz 
viena gada vecumu.
3. Ikdienas atbrīvojums no darba bērna 
barošanai ar krūti vai bērna mākslīgai 
barošanai ir jādala divos atsevišķos 
posmos un katra šā posma maksimālais 
garums nedrīkst pārsniegt vienu stundu, 
taču tas nedrīkst būt īsāks par trīsdesmit 
minūtēm, ja vien pēc kopīgas vienošanās 
ar darba devēju nav izveidots cits režīms.
4. Daudzaugļu dzemdību gadījumā, 
iepriekšējā punktā minēto atbrīvojumu 
pagarina par trīsdesmit minūtēm par karu 
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bērnu.
5. Ja tēvs vai māte strādā nepilnu darba 
laiku, ikdienas atbrīvojumu no darba 
bērna barošanai ar krūti vai mākslīgai 
barošanai samazina proporcionāli darba 
laikam, taču tas nevar būt īsāks par 
30 minūtēm.
6. Iepriekšējā punktā minētajā gadījumā 
ikdienas atbrīvojumu no darba piešķir uz 
laiku līdz vienai stundai un vajadzības 
gadījumā otro reizi uz atlikušo laiku, ja 
vien ar darba devēju nav panākta 
vienošanās par citu režīmu.”

Or. pt

Pamatojums

Tā kā PVO iesaka bērnu barot tikai ar krūti pirmos sešus bērna dzīves mēnešus (A55/15) un 
ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 2000. gada Konvencijas Nr. 183 10. pantu, 
saskaņā ar kuru mātei ir jābūt tiesībām uz vienu vai vairākām ikdienas pauzēm vai uz 
ikdienas darba laika samazinājumu bērna barošanai ar krūti, referente uzskata, ka ir 
jāparedz tāds darba laika saīsinājums, kura dēļ netiktu zaudētas nekādas priekšrocības.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 92/85/EEK
-12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iekļauj šādu –12.a pantu.
„– 12.a pants
Diskriminācijas novēršana
Dalībvalstis ar darba koplīgumu vai 
prakses palīdzību mudina darba devējus 
veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu 
sieviešu diskrimināciju grūtniecības, 
maternitātes vai adopcijas atvaļinājuma 
dēļ.
Vīriešu un sieviešu vienlīdzības jautājumu 
ievērošana (integrētā pieeja dzimumu 
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līdztiesībai)
Dalībvalstis, izstrādājot un ieviešot 
normatīvos un administratīvos aktus, 
politiku un pasākumus šajā direktīvā 
minētajās jomās, pilnībā ņem vērā vīriešu 
un sieviešu vienlīdzības mērķi.”

Or. en

Grozījums Nr. 28

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 [pieci gadi 
pēc pieņemšanas] un tad ik pēc pieciem 
trijiem 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

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas ziņojumā vajadzības gadījumā 
ņem vērā sociālo partneru un attiecīgo 
nevalstisko organizāciju viedokli. Saskaņā 
ar dzimumu līdztiesības integrācijas 
principu minētajā ziņojumā cita starpā 
iekļauj veikto pasākumu ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz sievietēm un 
vīriešiem. Ņemot vērā saņemto 
informāciju, vajadzības gadījumā ziņojumā 

2. Komisijas ziņojumā vajadzības gadījumā 
ņem vērā sociālo partneru un attiecīgo 
nevalstisko organizāciju viedokli. Saskaņā 
ar dzimumu līdztiesības integrācijas 
principu minētajā ziņojumā cita starpā 
iekļauj veikto pasākumu ietekmes 
novērtējumu attiecībā uz sievietēm un 
vīriešiem. Tajā iekļauj arī ietekmes 
pētījumu, kurā analizēta grūtniecības un 
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ietver priekšlikumus pārskatīt un atjaunināt 
Direktīvu 92/85/EEK, kas grozīta ar šo 
direktīvu.

dzemdību atvaļinājuma pagarināšanas 
sociālā un ekonomiskā ietekme Eiropas 
Savienības mērogā. Ņemot vērā saņemto 
informāciju, vajadzības gadījumā ziņojumā 
ietver priekšlikumus pārskatīt un atjaunināt 
Direktīvu 92/85/EEK, kas grozīta ar šo 
direktīvu.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams precīzi novērtēt grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma pagarināšanas 
izmaksas un ieguvumus gan sievietēm, gan sabiedrībai. Atvieglojot bērna barošanu ar krūti ir 
iespējams iegūt ietaupījumus veselības izdevumu līmenī un panākt pozitīvu ietekmi uz vidi un 
mājsaimniecību pirktspēju.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

Komisijas priekšlikums, ar ko groza Direktīvu 92/85/EEK, paredzēts, lai nodrošinātu labāku 
drošību un veselību strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Šī likumdošanas iniciatīva, kas ir Komisijas 
„darba un privātās dzīves līdzsvara paketes” daļa, ir viens no pasākumiem, kas vērsts uz 
dzimumu līdztiesības veicināšanu darba tirgū. 

Direktīvas 92/85/EEK pārskatīšanu var atbalstīt, lai gan Komisijas ierosinātās izmaiņas tās 
tekstā nesasniedz to, kas būtu vēlams gan tajā aspektā, kā samazināt nevienlīdzību starp 
vīriešiem un sievietēm darba tirgū, gan kā aktīvi veicināt darba un privātās dzīves līdzsvaru; 
galvenā nepilnība ir nespējā veicināt vecāku pienākuma izpildi, kas balstās uz kopīgu 
atbildību.

Pašlaik izskatāmā priekšlikuma juridiskajam pamatam pievienots EK līguma 141. pants —
līdz ar to priekšlikuma juridiskais pamats, ietverot 137. panta 2. punktu, kas paredz darba 
ņēmēju drošības un veselības aizsardzību, un EK līguma 141. panta 3. punktu, kas attiecas uz 
vienlīdzīgu iespēju veicināšanu vīriešiem un sievietēm, ir kombinēts un tādēļ direktīva 
konceptuāli ir labāk līdzsvarota. Plašāks juridiskais pamats var, turklāt, ietvert noteikumus, lai 
aizsargātu mātes un tēvus, jo viņu lomai ir īpaša sociālā vērtība.

Priekšlikumā ierosinātie grozījumi attiecas konkrēti uz ilgāku minimālo dzemdību 
atvaļinājumu, kas ir pagarināts no 14 līdz 18 nedēļām; principu, ka pabalstam, ko izmaksā 
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, jāatbilst viņu mēneša algai pilnā apmērā; darba 
drošības un veselības aizsardzības prasībām, kā arī aizliegumu attiecībā uz atlaišanu no darba.

2. Vecāku pienākuma izpilde, pamatojoties uz kopīgu atbildību

Viena no prioritātēm, kas noteiktas ES sociālajā programmā ir nepieciešamība veicināt tādu 
politiku, kas atvieglotu darba un privātās dzīves līdzsvaru sievietēm un vīriešiem vienādi. 
Labāks darba un privātās dzīves līdzsvars ir arī viena no sešām prioritārajām darbības jomām, 
kas minētas „Ceļvedī sieviešu un vīriešu līdztiesībā (2006.–2010. gadam)”.

ES šobrīd saskaras ar demogrāfisku problēmu, kas izveidojusies zemās dzimstības un gados 
vecāku cilvēku pieaugošā īpatsvara dēļ. Labāki noteikumi, lai veicinātu darba un privātās 
dzīves līdzsvaru, ir viens no veidiem, kā apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Tomēr izrādās, ka dzimumu stereotipi sabiedrībā spēj pastāvēt ilgstoši, līdz ar to liedzot 
sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un, galvenais, labām darbavietām. Sievietes, nevis vīrieši, 
joprojām tiek uzskatītas par tām, kas galvenokārt atbild par bērnu un citu apgādībā esošo 
aprūpi; diezgan bieži viņas ir spiestas izvēlēties starp mātes lomu un karjeras panākumiem. 
Daudzos gadījumos viņas uzskata par „augsta riska” vai „otrās šķiras” darba ņēmējiem, vai arī 
par „traucēkli”, ņemot vērā, ka viņām ļoti iespējama grūtniecība un viņas var izmantot savas 
tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jaunie 
atvaļinājuma noteikumi izskaustu sabiedrībā esošos stereotipus, nevis tos pastiprinātu.
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Mātes un tēva stāvoklis ir pamattiesības un galvenais stabilas sabiedrības priekšnoteikums. 
Direktīva 92/85/EEK būtu attiecīgi jāpārskata par labu strādājošām sievietēm, aizsargājot 
mātes un tēva lomu, ne tikai īstenojot pasākumus, lai mudinātu vīriešus uzņemties ģimenes 
pienākumus.

Vecāku iesaistīšana bērna dzīvē jau no paša sākuma ir būtiski svarīga, lai bērnam nodrošinātu 
veselīgu fizisko, emocionālo un garīgo attīstību. Tāpēc Kopienas tiesību aktos arī īpaši 
jāparedz citam nenododamas tiesības uz paternitātes atvaļinājumu, kuru varētu saņemt tajā 
pašā laikā, kad dzemdību atvaļinājumu. Arī adopcijas gadījumā būtu jābūt tiesībām uz 
atvaļinājumu, kurā abi partneri to varētu savstarpēji sadalīt.

3. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma ilgums

Ņemot vērā, ka daudzas dalībvalstis jau piešķir 18 nedēļu dzemdību atvaļinājumu, četru 
nedēļu pagarinājums (no pašreizējām 14 nedēļām līdz ierosinātajām 18 nedēļām) ir pieticīgas 
pārmaiņas, kuras maz ticams, ka ievērojami ietekmēs dalībvalstu pašreizējos tiesību aktus. 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja iesaka pagarināt atvaļinājumu 
līdz 24 nedēļām.

Referentes skatījumā divdesmit nedēļas ir vēlamais laiks, kas dos iespēju sievietēm atkopties 
pēc dzemdībām, veicinās bērna barošanu ar krūti un dos sievietei iespēju izveidot ciešu saikni 
ar bērnu. Ilgāks laiks varētu ietekmēt sieviešu atgriešanos darba tirgū.

Minimālais pēcdzemdību atvaļinājuma ilgums ir jāpalielina līdz 8 nedēļām, lai mudinātu 
sievietes pēc iespējas ilgāk barot bērnu ar krūti.

Komisijas priekšlikumā tiešām nav noteikumu attiecībā uz strādājošām sievietēm, kas baro 
bērnu ar krūti. Ņemot vērā PVO ieteikumu A55/15, kurā uzsvērta barošanas ar krūti nozīme 
pirmajos dzīves mēnešos, un SDO 2000. gada Konvencijas Nr. 183 10. pantu, kurā iesaka, ka, 
lai dotu laiku bērna barošanai ar krūti, sievietei jābūt tiesībām uz vienu vai vairākiem 
pārtraukumiem dienā vai īsāku darba laiku, referente uzskata, ka darba laiks ir jāsamazina, lai 
pielāgotos bērna barošanai ar krūti, neradot priekšrocību zaudējumus.

4. Darba samaksa

Kā paredzēts Komisijas priekšlikumā, sievietēm grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā būtu 
jāmaksā pilna alga, proti, summa, kas vienāda ar pēdējā mēneša darba algu vai vidējo mēneša 
darba algu. Šis noteikums tomēr nav obligāts:

Ja atvaļinājuma laikā tiks izmaksāta visa alga, sievietes, izvēloties maternitāti, necietīs 
finansiālus zaudējumus Algai ir jābūt vismaz 80 % no beidzamās mēnešalgas vai no vidējās 
algas. Tas ir pienācīgs ierobežojuma līmenis, kas garantēs sieviešu un īpaši vienvecāka 
ģimeņu aizsardzību pret nabadzības un sociālās atstumtības risku.

5. Aizliegums atlaist no darba

Izmaiņas, kas attiecas uz aizliegumu atlaist no darba un darba ņēmēju tiesībām, kopumā ir 
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atbalstāmas. Tādas pašas tiesības jāattiecina arī uz tēviem paternitātes atvaļinājumā.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu darba ņēmēju nedrīkst atlaist no darba laikposmā no 
grūtniecības sākuma līdz sešiem mēnešiem pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām; pēdējo periodu vajadzētu pagarināt līdz gadam, ņemot vērā, ka sievietēm bieži vien ir 
jāpielāgojas jaunajai darba situācijai, un viņām ir vajadzīgs laiks, lai to izdarītu.

Referente atbalsta izmaiņas, kas veiktas šajā jomā, tostarp tiesības attiecībā uz darba ņēmēja 
atgriešanos tajā pašā darbā vai līdzvērtīgā amatā un gūt labumu no jebkādiem uzlabojumiem 
viņas prombūtnes laikā. No otras puses, referente uzskata, ka būs nepieciešami drošības 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka amats ar apzīmējumu „līdzvērtīgs” pēc būtības būs tāds pats kā 
iepriekšējais darbs gan attiecībā uz darba algu, gan attiecībā uz pienākumiem.

6. Elastīgi darba organizācijas modeļi

Referente uzskata, ka ir svarīgi, ka darba ņēmēja pēc tam, kad ir atgriezusies no grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājuma, varētu lūgt darba devējam mainīt viņas darba laiku vai darba 
veidu. Darba devējiem šādi pieprasījumi būs ne tikai jāizvērtē, bet arī jāapstiprina, ja tie būs 
pamatoti.

Tādas pašas tiesības ir jāpiemēro arī tēviem, lai mudinātu sievietes un vīriešus savstarpēji 
dalīt ģimenes pienākumus. Tas, ka sievietes vairāk nekā vīrieši izmanto šo noteikumu, rada 
nelīdzsvarotību starp dzimumiem, kā rezultātā veidojas nelabvēlīgas sekas attiecībā uz 
sieviešu stāvokli darba vietā un viņu ekonomisko atkarību.

Viņa uzskata, ka ir svarīgi, lai pievienotu tādu noteikumu, saskaņā ar kuru strādājošām 
grūtniecēm un sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti, kā arī tēviem paternitātes atvaļinājumā būtu tiesības atteikties strādāt 
virsstundas.

7. Veselība un drošība

Riska novērtējums šajā priekšlikumā ir galvenais. Tomēr tajā nav ietverti tādi profilaktiskie 
pasākumi, kuru mērķis ir novērst risku, kas varētu ietekmēt reproduktīvo funkciju. Darba 
devējiem nav jāveic nekādi pasākumi līdz viņus informē par to, ka darba ņēmēja ir 
grūtniecības stāvoklī, kas parasti notiek ap septīto vai astoto nedēļu. Tomēr vislielākais augļa 
anomāliju rašanās risks ir pirmajās grūtniecības nedēļās.

Vīrieši un sievietes vienādi pirms apaugļošanas var tikt pakļauti ģenētisko mutāciju un 
noviržu izraisītājfaktoru iedarbībai, kas izraisa neauglību un hromosomu anomālijas un 
aberācijas; visjūtamākā ietekme tomēr ir uz embriju.

Referente uzskata, ka sakarā ar to ir pamats bažām un ka jautājumus par strādājošām 
grūtniecēm un sievietēm, kas ir nesen dzemdējušas vai baro bērnu ar krūti, nevar izskatīt 
atsevišķi. Būtiski ir veicināt preventīvu pieeju, kas paredz pienācīgu riska novērtējumu 
jebkurā darbavietā, kurā darbinieki ir sievietes un vīrieši reproduktīvajā vecumā.

8. Ietekmes novērtējums
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Referente uzskata, ka ir nepieciešams precīzi novērtēt grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
pagarināšanas izmaksas un ieguvumus gan sievietēm, gan sabiedrībai. Atvieglojot bērna 
barošanu ar krūti ir iespējams iegūt ietaupījumus veselības izdevumu līmenī un panākt 
pozitīvu ietekmi uz vidi un mājsaimniecību pirktspēju.
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