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Ændringsforslag 74
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 137, stk. 2, og artikel 141, 
stk. 3,

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 153, stk. 2,

Or. fr

Begrundelse

Direktiv 92/85/EØF har - i betragtning af de biologiske vilkår for kvinder under graviditeten 
og efter fødslen og i lyset af EF-Domstolens etablerede retspraksis - til formål at forbedre de 
retlige bestemmelser for at beskytte sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer. Kun arbejdende mødre kan tage orlov for at 
føde. Dette direktiv har således ikke betydning for spørgsmålet om lige muligheder og 
ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv eller mulighederne for at for at 
sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv og familieliv. Artikel 141 bør ikke anføres.

Ændringsforslag 75
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 137, stk. 2, og artikel 141, 
stk. 3,

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 153, stk. 2,

Or. fr

Begrundelse

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
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et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Ændringsforslag 76
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Retten for kvinder på barselsorlov til 
at vende tilbage til det samme eller et 
tilsvarende arbejde efter endt orlov er 
fastlagt i artikel 15 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 
2006 (gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv).

Or. et

Begrundelse

Listen af forslag i retsakten om ændring af direktiv 92/85/EEC indeholder ingen henvisning 
til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, som omhandler kvinders rettigheder 
ved genoptagelse af arbejdet efter endt barselsorlov.

Ændringsforslag 77
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktatens artikel 141 hedder det, at 
Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 
og efter høring af Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg vedtager foranstaltninger, 

udgår
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der skal sikre anvendelsen af princippet 
om lige muligheder for ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv.

Or. fr

Begrundelse

Direktiv 92/85/EØF har - i betragtning af de biologiske vilkår for kvinder under graviditeten 
og efter fødslen og i lyset af EF-Domstolens etablerede retspraksis - til formål at forbedre de 
retlige bestemmelser for at beskytte sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som ammer.

Kun arbejdende mødre kan tage orlov for at føde.

Dette direktiv har således ikke betydning for spørgsmålet om lige muligheder og 
ligebehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv eller mulighederne for at for at 
sikre en bedre balance mellem arbejde og privatliv og familieliv. Artikel 141 bør ikke anføres.

Ændringsforslag 78
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktatens artikel 141 hedder det, at 
Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 
og efter høring af Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg vedtager foranstaltninger, 
der skal sikre anvendelsen af princippet 
om lige muligheder for ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 



PE431.025v01-00 6/61 AM\799597DA.doc

DA

maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Ændringsforslag 79
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Da dette direktiv ikke blot vedrører 
sundhed og sikkerhed for arbejdstagere, 
som er gravide, som lige har født, eller 
som ammer, men også spørgsmål 
vedrørende ligebehandling såsom retten 
til at vende tilbage til det samme eller et 
tilsvarende arbejde, regler om 
afskedigelse og rettigheder i forbindelse 
med arbejdsaftalen eller om bedre 
økonomisk støtte under orloven, danner 
traktatens artikel 137 og 141 i fællesskab 
retsgrundlaget for dette direktiv.

udgår

Or. fr

Begrundelse

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Ændringsforslag 80
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Da dette direktiv ikke blot vedrører 
sundhed og sikkerhed for arbejdstagere, 

udgår
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som er gravide, som lige har født, eller 
som ammer, men også spørgsmål 
vedrørende ligebehandling såsom retten 
til at vende tilbage til det samme eller et 
tilsvarende arbejde, regler om 
afskedigelse og rettigheder i forbindelse 
med arbejdsaftalen eller om bedre 
økonomisk støtte under orloven, danner 
traktatens artikel 137 og 141 i fællesskab 
retsgrundlaget for dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Ændringsforslag 81
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ifølge Den Europæiske Unions 
Domstols retspraksis, især dom af 11. 
oktober 2007, Paquay (C-460/06), 
omfatter skridt med henblik på eller 
forberedelse af afskedigelse det forhold at 
søge efter og finde en afløser for den 
ansatte på grund af vedkommendes 
graviditet eller barsel. 

Or. es
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Begrundelse

Begrebet forberedelse af afskedigelse kan skabe stor retsusikkerhed, eftersom der ikke er 
tale om et defineret juridisk begreb. Eftersom formålet med at indføje begrebet i dette 
direktiv er at forhindre situationer som dem, der opstod i Paquay-sagen, bør det 
omhandles i en betragtning for at skabe større klarhed omkring dette begrebs betydning.

Ændringsforslag 82
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ligestilling mellem mænd og kvinder 
er et grundlæggende princip i Den 
Europæiske Union. Artikel 21 og 23 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder forbyder 
enhver forskelsbehandling på grund af 
køn og kræver, at ligestilling mellem 
mænd og kvinder skal sikres inden for 
alle områder.

udgår

Or. fr

Begrundelse

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Ændringsforslag 83
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det fremgår af artikel 2 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
at fremme af ligestilling er en af 
Fællesskabets væsentlige opgaver. 
Ligeledes hedder det i traktatens artikel 3, 
stk. 2, at Fællesskabet tilstræber at 
afskaffe uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder på alle 
indsatsområder. 

udgår

Or. fr

Begrundelse

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Ændringsforslag 84
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I anbefalingen fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
af 16. april 2002 om en samlet strategi for 
spædbørns og børns ernæring slås det
fast, at et barn sikres optimal vækst og 
udvikling, hvis det udelukkende ernæres 
med modermælk i løbet af de første seks 
levemåneder. Medlemsstaterne bør på 
grundlag af denne anbefaling fremme 
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indførelsen af bestemmelser om orlov til 
dette formål. 

Or. es

Ændringsforslag 85
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv fastlægges for at tage 
hensyn til, at yderligere orlovsperioder, 
der ikke er nødvendige af 
sundhedsmæssige årsager, ville forringe 
kvindernes stilling på arbejdsmarkedet 
betydeligt.

Or. de

Ændringsforslag 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Ifølge målsætningerne i 
rådsformandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råd i Barcelona den 15. og 
16. marts 2002 skal medlemsstaterne 
fjerne hindringer for kvinders deltagelse 
på arbejdsmarkedet og tilstræbe senest i 
2010 at stille børnepasningsfaciliteter til 
rådighed for mindst 90 % af alle børn fra 
tre år og op til den skolepligtige alder, og 
for mindst 33 % af alle børn under tre år, 
og sikre, at disse børn skulle have lige 
adgang til sådanne faciliteter både i 
byerne og i landområderne.
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Or. en

Ændringsforslag 87
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv fastlægges for at tage 
hensyn til det forhold, at Rådets direktiv 
96/34/EF af 3. juni 1996 om den 
rammeaftale vedrørende forældreorlov, 
der er indgået af UNICE, CEEP og EFS1, 
og som er baseret på en overenskomst 
mellem arbejdsmarkedets parter, allerede 
giver tilstrækkelig regulering på 
europæisk plan om foreneligheden af 
familie og arbejde.  Der gælder i mange 
medlemsstater forbilledlige regler, der gør 
det muligt at forene familie- og arbejdsliv 
ved hjælp af kombination af barselsorlov, 
forældreorlov, betalt forældreorlov eller 
andre modeller.
_______________________

1EFT L 145 af 19.6.1996, s. 4.

Or. de

Ændringsforslag 88
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv fastlægges for at tage 
hensyn til, at længere 
barselsorlovsperioder ikke reelt tilskynder 
kvinderne til at vende tilbage til arbejdet; 
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det vil derimod en forbedring af 
børnepasningsfaciliteterne, f.eks. for børn 
under tre år. 

Or. de

Ændringsforslag 89
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Et af de seks prioriterede mål i 
køreplanen for ligestilling mellem kvinder 
og mænd 2006-10 er at opnå en bedre 
balance mellem arbejds-, privat- og 
familieliv. I den forbindelse foretog 
Kommissionen en gennemgang af 
gældende lovgivning på 
ligestillingsområdet med henblik på 
eventuelt at modernisere lovgivningen.
Kommissionen bebudede også, at den med 
henblik på at skabe bedre forvaltningsskik 
for ligestilling mellem mænd og kvinder
ville "gennemgå eksisterende EU-
ligestillingslovgivning, der ikke er omfattet 
af omarbejdningen i 2005 (...), med henblik 
på at ajourføre, modernisere og om 
nødvendigt omarbejde den". Direktiv 
92/85/EØF var ikke omfattet af 
omarbejdningen.

(7) Kommissionen bebudede, at den ville 
"gennemgå eksisterende EU-
ligestillingslovgivning, der ikke er omfattet 
af omarbejdningen i 2005 (...), med henblik 
på at ajourføre, modernisere og om 
nødvendigt omarbejde den". Direktiv 
92/85/EØF var ikke omfattet af 
omarbejdningen.

Or. fr

Begrundelse

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Ændringsforslag 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Bestemmelserne om barselsorlov i 
dette direktiv bør ikke være i modstrid 
med medlemsstaternes andre 
bestemmelser om forældreorlov og bør 
ikke undergrave disse.

Or. en

Ændringsforslag 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) En arbejdstager, der har adopteret et 
barn, bør have samme rettigheder som 
biologiske forældre og have mulighed for 
at tage barselsorlov på samme vilkår.

Or. en

Begrundelse

Selv om dette direktiv omhandler biologisk moderskab afstedkommer moderskab gennem 
adoption lige så omfattende pligter og ansvar såvel som problemer med at forlige arbejde og 
familieliv.
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Ændringsforslag 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen. 

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 24 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

Or. en

Ændringsforslag 93
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 16 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst otte
uger efter fødslen. Denne barselsorlovs 
længde bør udvides til 12 uger i tilfælde af 
for tidlig fødsel eller flerfødsler, eller hvis 
moderen ammer. I hele orlovsperioden 
bør arbejdstageren fortsat oppebære en 
ydelse svarende til arbejdstagerens seneste 
fulde månedsløn.

Or. fr
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Ændringsforslag 94
Silvia Costa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 20 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen og mindst fire uger før 
fødslen.

Or. it

Ændringsforslag 95
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Arbejdstagere, som er gravide, som 
lige har født, eller som ammer, skal 
beskyttes imod sundhedsrisici, der er 
forbundet med lange og usædvanlige 
arbejdstider. Især bør de ikke være 
forpligtede til at tage overarbejde, 
natarbejde eller arbejde på søn- og 
helligdage.

Or. en

Begrundelse

Lange og ualmindelige arbejdstider udgør klart risikofaktorer for arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed (jf. f.eks. undersøgelsen fra EUROFOUND, Extended and unusual working 
hours in European companies, Dublin, 2007; og RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working 
Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). Arbejdstagere, der er gravide, lige har født 
eller som ammer, bør heller ikke være forpligtede til at påtage sig sådanne risici. Da 
børnepasningsfaciliteter er lukkede om søndagen og på helligdage, er det desuden afgørende 
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for mødre at have fri på disse dage for at kunne forene arbejds- og familieliv.

Ændringsforslag 96
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Arbejdstagere, som er gravide, som 
lige har født, eller som ammer, skal 
beskyttes imod sundhedsrisici, der er 
forbundet med lange og usædvanlige 
arbejdstider. Især bør de ikke være 
forpligtede til at tage overarbejde, 
natarbejde eller arbejde på søn- og 
helligdage.

Or. de

Ændringsforslag 97
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) At skulle sørge for børn med 
handicap udgør en særlig udfordring for 
arbejdende mødre, hvilket bør anerkendes 
af samfundet. Den øgede sårbarhed, der 
kendetegner arbejdende mødre til 
handicappede børn, betyder, at de bør 
tildeles yderligere barselsorlov, hvis 
minimumsvarighed bør fastlægges i 
direktivet.

Or. de
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Ændringsforslag 98
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. 
I ILO's konvention om 
moderskabsbeskyttelse fra 2000 fastsættes 
en obligatorisk periode på seks uger efter 
fødslen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at hjælpe 
arbejdstagerne med at forene deres 
arbejds- og familiemæssige rettigheder og 
pligter er det vigtigt at åbne mulighed for 
længere barselsorlov også ved adoption af 
børn på under 12 måneder. 

Or. en
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Ændringsforslag 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at arbejdstagere som defineret i artikel 2 i 
direktiv 92/85/EØF ikke skal udføre 
natarbejde. 

Or. en

Ændringsforslag 101
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at opnå reel ligestilling mellem 
mænd og kvinder er det afgørende, at 
mænd får krav på betalt fædreorlov efter 
samme bestemmelser, som er gældende 
for barselsorloven, bortset fra længden, 
således at de nødvendige betingelser for 
lige deltagelse af mænd og kvinder i
arbejds- og familielivet gradvist kan blive 
indført. Ovennævnte rettigheder bør også 
finde anvendelse, når faderen lever 
sammen med, men ikke er gift med 
barnets moder. 

Or. et

Begrundelse

Selv om en ret til betalt fædreorlov bør støttes, da det ville være en måde at hjælpe kvinder 
med at håndtere de fysiologiske konsekvenser af graviditet og også beskytte dem mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, er det ikke nødvendigt at gøre en sådan orlov 
obligatorisk. Den omstændighed, at fædreorloven er betalt, ville give en tilskyndelse til at 
tage den og i sig selv udgøre en garanti mod forskelsbehandling.
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Ændringsforslag 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) At skulle sørge for børn med 
handicap udgør en særlig udfordring for 
arbejdende mødre, hvilket bør anerkendes 
af samfundet. Den øgede sårbarhed, der 
kendetegner arbejdende mødre til 
handicappede børn, betyder, at de bør 
tildeles yderligere barselsorlov, hvis 
varighed bør fastlægges i direktivet.

Or. en

Begrundelse

At skulle sørge for børn med handicap er en yderligere fysisk, mental og moralsk udfordring 
for arbejdende mødre. Deres anstrengelser for at leve op til denne udfordring bør anerkendes 
af samfundet. Allerede i løbet af deres graviditet, skal mødre til børn med handicap træffe en 
lang række yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre velfærd for deres barn. 
Fastsættelsen af minimumsvarigheden af en supplerende orlov synes tvingende nødvendigt for 
at give gravide og mødre i arbejde med børn med handicap mulighed for at tilpasse sig 
udfordringen og træffe de nødvendige forholdsregler.

Ændringsforslag 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Et "tilsvarende" arbejde i henhold 
til artikel 11, nr. 2), litra c), bør defineres 
som et arbejde, der er det samme som det 
forrige arbejde med hensyn til såvel 
aflønning som opgaver, eller, når dette 
ikke er muligt, et lignende arbejde, der 
svarer til arbejdstagerens kvalifikationer 
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og aktuelle løn.

Or. en

Begrundelse

Arbejdsgiveren bør gøre en indsats for at sikre medarbejderen forhold, der svarer til de 
tidligere arbejdsforhold, men i tilfælde, hvor det er objektivt set ikke er muligt, bør der gælde 
en vis fleksibilitet under hensyntagen til arbejdstagerens rettigheder.

Ændringsforslag 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne opfordres 
indtrængende til inden for deres nationale 
lovgivnings rammer at indføre 
foranstaltninger, der sikrer, hvad de anser 
for at være passende, reel og effektiv 
kompensation eller erstatning for skader, 
der påføres en arbejdstager som følge af 
overtrædelser af de i nærværende direktiv 
fastsatte forpligtelser, hvilket skal ske på 
en måde, der virker afskrækkende og står 
i rimeligt forhold til den skade, den 
pågældende har lidt.

Or. en

Ændringsforslag 105
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Erfaringerne viser, at beskyttelsen 
mod overtrædelser af rettighederne i dette 
direktiv kunne styrkes ved at give et eller 
flere ligebehandlingsorganer i hver 

udgår
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medlemsstat kompetence til at analysere 
problemer i forbindelse med 
forskelsbehandling, undersøge mulige 
løsninger og yde konkret hjælp til ofrene. 
Direktivet bør derfor indeholde 
bestemmelser herom.

Or. fr

Begrundelse

Ansvaret for at fastsætte reglerne i lyset af den eksisterende lovgivning på 
beskæftigelsesområdet og det sociale område og for i fællesskab at afgøre, hvilke 
foranstaltninger, der skal gennemføres til beskyttelse mod brud på disse regler, påhviler først 
og fremmest arbejdsmarkedets parter og lovgiverne.

Ændringsforslag 106
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Ofre for forskelsbehandling skal 
have adgang til passende retsbeskyttelse. 
Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med deres respektive 
retssystemer, at gravide kvinders 
rettigheder beskyttes effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Gennemførelsen af dette 

(20) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Gennemførelsen af dette 
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direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater, 
navnlig nationale love, der ved at 
kombinere forældre- og barselsorlov giver 
moderen ret til mindst 24 ugers 
barselsorlov før og/eller efter fødslen og 
med en ydelse, der mindst svarer til den, 
der er fastsat i nærværende direktiv, 
under behørigt hensyn til de nationale 
lovgivninger.
Medlemsstater, der ikke allerede har gjort 
det, opfordres kraftigt til at træffe 
passende foranstaltninger til at sikre 
ligebehandling af arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, både i den offentlige og i den 
private sektor, samt arbejdstagere der ikke 
falder ind under definitionerne i artikel 2 
i direktiv 92/85/EØF, således at der opnås 
størst muligt udbytte af højere fødselsrater 
og højere beskæftigelsesrater for kvinder. 
Med dette for øje bør beskatningsmæssige 
tilskyndelser for arbejdsgiverne overvejes.

Or. en

Ændringsforslag 108
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF 
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Følgende nye betragtning 13a 
indsættes:
"Alle forældre har ret til at passe deres
barn."

Or. en
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Ændringsforslag 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Betragtning 14 affattes således:
"Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 24
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst otte uger [...] 
efter fødslen."

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af barselsorloven fra de nuværende 14 uger til 24 uger ville gøre det muligt for 
kvinder, der netop har født, at amme, hvis de vælger dette, i en uafbrudt periode på seks 
måneder, uden at de er nødt til at jonglere med andre muligheder, f.eks. ved at fremskaffe 
lægeerklæringer.

Ændringsforslag 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Betragtning 14 affattes således:
"Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 24
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst seks uger efter 
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fødslen."

Or. en

Ændringsforslag 111
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Følgende betragtning 14 a indsættes:
"For at gøre det muligt for arbejdstagerne 
at forlige arbejde og familiemæssige 
rettigheder og pligter, tilskyndes 
medlemsstaterne til at vurdere 
muligheden for, at de enkelte retssystemer 
giver mandlige arbejdstagere ret til 
personligt at tage fædreorlov, der ikke kan 
overføres til moderen, idet deres 
rettigheder i tilknytning til 
arbejdskontrakten bevares."

Or. en

Ændringsforslag 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c. Betragtning 17 affattes således: 
"bestemmelserne om barselsorlov vil 
ligeledes være virkningsløse, hvis de ikke 
knyttes sammen med bevarelse af alle 
rettighederne i henhold til 
arbejdsaftalen [...], herunder bevarelse af 
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fuld løn i overensstemmelse med 
medlemsstaternes arbejdsretlige 
bestemmelser;"

Or. en

Ændringsforslag 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1d. Artikel 2, litra b), affattes således:
"b) arbejdstager, som lige har født: 
enhver arbejdstager, som lige har født 
som defineret efter national lovgivning 
og/eller praksis, og som underretter 
arbejdsgiveren om sin tilstand i 
overensstemmelse med denne lovgivning 
og/eller praksis; i dette direktiv forstås 
også en arbejdstager, som for nylig har 
adopteret et barn"

Or. en

Ændringsforslag 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 e (ny) 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e. Artikel 7 affattes således:
”Artikel 7
Natarbejde
1. Medlemsstaterne træffer de 
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nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at en arbejdstager som defineret i artikel 
2 ikke skal udføre natarbejde [...]:
a) i løbet af de sidste ti uger før fødslen
b) i den resterende del af graviditeten, 
hvis dette er påkrævet af hensyn til 
moderens eller fostrets sundhed
c) i ammeperioden i højst seks måneder 
2. De i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger skal i overensstemmelse
med national lovgivning og/eller praksis 
omfatte muligheden for:
a) overgang til en passende arbejdstid i 
dagtimerne, eller
b) fritagelse for arbejde eller forlængelse 
af barselsorloven, når overgang til 
dagarbejde ikke er teknisk og/eller 
objektivt muligt [...].
3. Arbejdstagere, som ønsker at blive 
fritaget for natarbejde, skal i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
regler informere deres arbejdsgiver og 
aflevere en lægeerklæring til denne i de 
tilfælde, der henvises til i stk. 1, litra b). 
4. For enlige forældre og forældre til børn 
med alvorlige handicap kan perioderne i 
stk. 1 forlænges i henhold til 
procedurerne fastlagt af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 115
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 e (ny) 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1e. Artikel 7 affattes således: 
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”Artikel 7
Natarbejde
1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at en arbejdstager som defineret i artikel 
2 ikke skal udføre natarbejde [...]:
a) i løbet af de sidste ti uger før fødslen
b) i den resterende del af graviditeten, 
hvis dette er påkrævet af hensyn til 
moderens eller fostrets sundhed
c) i løbet af hele den periode, hvor der 
ammes.
2. De i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger skal i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis 
omfatte muligheden for:
a) overgang til tilsvarende dagarbejde 
eller
b) fritagelse for arbejde eller forlængelse 
af barselsorloven, når overgang til 
dagarbejde ikke er teknisk og/eller 
objektivt muligt [...]."
3. Arbejdstagere, som ønsker at blive 
fritaget for natarbejde, skal i 
overensstemmelse med den pågældende 
medlemsstats regler informere deres 
arbejdsgiver og aflevere en lægeerklæring 
til denne i de tilfælde, der henvises til i 
stk. 1, litra b).
4. For enlige mødre og mødre til børn 
med alvorlige handicap kan perioderne i 
stk. 1 forlænges i henhold til 
procedurerne fastlagt af 
medlemsstaterne."

Or. et

Begrundelse

I henhold til direktivet, indebærer natarbejde en særlig sundhedsrisiko for kvinder under 
graviditeten og i en vis tid efter fødslen. Fædre udsætte ikke for denne risiko, og bestemmelser 
vedrørende dem, vil derfor ikke falde ind under direktivets anvendelsesområde. Direktivets 
anvendelsesområde er begrænset til kvinders og børns sundhed. Et forbud mod natarbejde for 
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fædre ligger uden for direktivet anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 116
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 f (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1f. Følgende indsættes som artikel 7a:
"Artikel 7a
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 
ikke er forpligtede til at tage overarbejde 
under deres graviditet og i en periode på 
seks måneder efter fødslen.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 
ikke er forpligtede til at arbejde på søn- og 
helligdage under deres graviditet og i en 
periode på seks måneder efter fødslen.

Or. en

Begrundelse

Lange og ualmindelige arbejdstider udgør klart risikofaktorer for arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed (jf. f.eks. undersøgelsen fra EUROFOUND, Extended and unusual working 
hours in European companies, Dublin, 2007; og RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working 
Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). Arbejdstagere, der er gravide, lige har født 
eller som ammer, bør heller ikke være forpligtede til at påtage sig sådanne risici. Da 
børnepasningsfaciliteter er lukkede om søndagen og på helligdage, er det desuden afgørende 
for mødre at have fri på disse dage for at kunne forene arbejds- og familieliv.
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Ændringsforslag 117
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 f (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1f. Følgende indsættes som artikel 7a:
"Artikel 7a
Medlemsstaterne træffer passende 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at arbejdstagere, der er gravide, som lige 
har født, eller som ammer, ikke er 
forpligtede til at tage overarbejde eller 
arbejde på søn- og helligdage under 
graviditeten og i en periode på seks 
måneder efter fødslen."

Or. de

Ændringsforslag 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 24 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt varierer barselsorlovens længde fra 8 uger til 45 uger i de 27 
medlemsstater; der kan både være tale om lønnet og ulønnet orlov. I nogle lande skal der 
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anmodes om yderligere orlov for at fortsætte amningen ud over den betalte 
barselsorlovsperiode. En udvidelse af barselsorloven fra de nuværende 14 uger til 24 uger 
ville gøre det muligt for kvinder, der netop har født, at amme, hvis de vælger dette, i en 
uafbrudt periode på seks måneder, uden at de er nødt til at jonglere med andre muligheder, 
f.eks. ved at fremskaffe lægeerklæringer. 

Ændringsforslag 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 24 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. en

Ændringsforslag 120
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 14 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

Or. de

Begrundelse

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
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unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Ændringsforslag 121
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 16 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

Or. fr

Ændringsforslag 122
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. 

Følgende bestemmelser skal tages i 
betragtning ved beregningen af disse 18 
uger: 
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- med hensyn til de sidste fire uger af den 
i stk. 1 nævnte periode kan en 
eksisterende ordning for familierelateret 
orlov på nationalt plan betragtes som 
barselsorlov på den betingelse, at den 
giver en generel beskyttelse af 
arbejdstagerne i henhold til artikel 2 i 
dette direktiv, som er passende i forhold til 
det i dette direktiv fastsatte niveau; i 
sådanne tilfælde skal den garanterede 
orlovsperiode være længere end den 
forældreorlov, der er fastsat i direktiv 
96/34/EF 
- den ydelse, der udbetales i de sidste fire 
uger af orloven, må ikke være lavere end 
den i artikel 11, stk. 3, omhandlede ydelse, 
eller kan i stedet udgøre gennemsnittet af 
ydelsen under de 18 ugers barselsorlov og 
skal i så tilfælde udgøre mindst (x %) af 
den seneste månedsløn eller af en 
gennemsnitlig månedsløn 
- har en medlemsstat indført bestemmelser 
om barselsorlov på mindst 16 uger med 
fuld løn, kan denne medlemsstat beslutte, 
at de sidste to uger ydes i form af en 
fædreorlov, der er tilgængelig på 
nationalt plan, med samme ydelsesniveau. 

Or. es

Begrundelse

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos.

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia.
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Ændringsforslag 123
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med hensyn til de sidste fire uger af 
den i stk. 1 nævnte periode kan en 
ordning for familierelateret orlov på 
nationalt plan betragtes som barselsorlov i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv på den betingelse, at den giver en 
generel beskyttelse af arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 i dette direktiv, som 
svarer til det i dette direktiv fastsatte 
niveau. I dette tilfælde skal den samlede 
orlovsperiode være længere end den 
forældreorlov, der er fastsat i direktiv 
96/34/EF.
Den ydelse, der udbetales i de sidste fire 
uger af barselsorloven, må ikke være 
lavere end den i artikel 11, stk. 3 
omhandlede ydelse, eller kan i stedet 
udgøre gennemsnittet af ydelsen under de 
18 ugers barselsorlov, hvilket skal svare til 
mindst to tredjedele af den seneste 
månedsløn eller af en gennemsnitlig 
månedsløn i overensstemmelse med 
national ret og inden for et loft fastsat i 
henhold til den nationale lovgivning. 
Medlemsstaterne kan fastlægge de 
perioder, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen. 

Or. de
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Ændringsforslag 124
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

udgår

Or. sv

Begrundelse

Barselsorlov såvel som forældreorlov er en ret og ikke en pligt.

Ændringsforslag 125
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst to uger, der i henhold til national 
lovgivning og/eller praksis kan fordeles på
tiden før og/eller efter fødslen.
Medlemsstaterne kan begrænse den del af
barselsorloven, der tages før fødslen.

Or. de
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Ændringsforslag 126
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk lønnet barselsorlov 
på mindst otte uger efter fødslen.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Silvia Costa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov med 
fuld løn på mindst seks uger efter fødslen 
og mindst fire uger før fødslen med 
forbehold af nationale love, der 
foreskriver en længere obligatorisk orlov 
inden fødslen. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen. De obligatoriske ti ugers 
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barselsorlov (seks uger efter fødslen og 
fire uger før fødslen) gælder for alle 
kvindelige arbejdstagere, uanset hvor 
mange dage de har arbejdet inden 
fødslen.

Or. it

Ændringsforslag 128
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen. 

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne kan udvide den 
obligatoriske del af barselsorloven til 
maksimalt seks uger før fødslen.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen. De obligatoriske seks ugers 
barselsorlov gælder for alle arbejdstagere, 
uanset hvor mange dage de har arbejdet 
inden fødslen.

Or. et

Begrundelse

Det beløb, der udbetales under graviditeten og efter fødslen er en ydelse, ikke en løn. 
Bestemmelserne om den pågældende ydelse findes i artikel 11, stk. 3, og ændringsforslag 57.
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Ændringsforslag 129
Jens Rohde

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst to uger fordelt før og/eller efter 
fødslen i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Or. da

Begrundelse

Af principielle årsager bør man ikke forlænge den obligatoriske del af barselsorloven. 
Upåagtet at vi skal sikre kvinders rettigheder og fuld ligestilling, bør det være det være op til 
den enkelte at bestemme hvordan og i hvor vid udstrækning, vedkommende vil benytte sine 
rettigheder.

Ændringsforslag 130
Barbara Matera

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen med 
forbehold af national lovgivning, der 
foreskriver en obligatorisk orlovsperiode 
inden fødslen. Medlemsstaterne træffer de 
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hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

Or. it

Begrundelse

Ti medlemsstater (Italien, Frankrig, Belgien, Østrig, Tyskland, Luxembourg, Grækenland, 
Bulgarien, Nederlandene og Finland) har i deres nationale lovgivning fastsat en periode med 
obligatorisk barselsorlov før fødslen.

Det forhold, at disse bestemmelser er obligatoriske
- giver større beskyttelse til kvinderne (hvis sagen blev overladt fuldstændigt til deres frie 
valg, kunne de måske overtales til at give afkald på deres ret)
- skaber tidsmæssig forudsigelighed for de arbejdsgivere, der skal tilrettelægge arbejdet.

Ændringsforslag 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med flerfødsler 
forlænges barselsorloven til 31, 33, 35 og 
37 uger når henholdsvis to, tre, fire og 
fem børn fødes samtidig.

Or. en

Begrundelse

Flerfødsler er en særlig udfordring for hele familien, men især for moderen. Af denne grund 
skal moderen have en meget længere barselsorlov til at tilpasse sig og komme til kræfter efter 
fødslen. Flerfødsler er desuden sjældne fænomener, hvorfor dette ikke vil udgøre en væsentlig 
byrde for arbejdsgiverne.
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Ændringsforslag 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med flerfødsler 
forlænges den i stk. 2 omhandlede 
barselsorlov i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning. 

Or. en

Ændringsforslag 133
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdstageren skal oplyse, hvornår 
hun har valgt at tage den 
ikkeobligatoriske del af barselsorloven, 
senest en måned inden orlovens start. 

Or. et

Begrundelse

To måneder er en urimelig lang frist. I henhold til gængs praksis i medlemsstaternes 
arbejdsret, er fristen for udanmeldelse i de forskellige tilfælde en måned.
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Ændringsforslag 134
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således 
at der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
fire ugers supplerende orlov i tilfælde af 
for tidlig fødsel, flerfødsler eller hvis 
moderen ammer.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende barselsorlov med fuld løn i 
særlige tilfælde, hvor moderen f.eks. har 
et handicap, eller i tilfælde af for tidlig 
fødsel, dødfødsel, kejsersnit, 
hospitalsindlæggelse af barnet umiddelbart 
i forlængelse af fødslen, handicappede 
børn og flerfødsler. Varigheden af den 
supplerende barselsorlov efter fødslen skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
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der kan tages hensyn hertil.

Or. et

Ændringsforslag 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
passende barselsorlov med fuld løn i 
særlige situationer såsom i tilfælde af for 
tidlig fødsel, dødfødsel, kejsersnit,
hospitalsindlæggelse af barnet umiddelbart 
i forlængelse af fødslen, handicappede 
børn, handicappede mødre, teenagemødre,
flerfødsler eller fødsler, der finder sted 
inden for 18 måneder efter den 
foregående fødsel. Varigheden af den 
supplerende barselsorlov efter fødslen skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

Or. en

Ændringsforslag 137
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
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supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil. 

supplerende barselsorlov med fuld løn i 
tilfælde af for tidlig fødsel, dødfødsel, 
kejsersnit, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn, handicappede mødre, 
teenagemødre, flerfødsler, eller fødsler, 
der finder sted inden for 18 måneder efter 
den foregående fødsel. Varigheden af den 
supplerende barselorlov efter fødslen skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil. 
Medlemsstaterne sikrer også en orlov på 
tolv uger med fuld løn i tilfælde af et 
dødfødt barn.

Or. pt

Ændringsforslag 138
Iratxe García Pérez

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
forlænget barselsorlov i særligt lægeligt 
begrundede tilfælde såsom for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.  

Or. es
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Ændringsforslag 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil. I tilfælde af 
børn med handicap ydes en supplerende 
orlov på mindst otte uger.

Or. en

Begrundelse

At skulle sørge for børn med handicap er en yderligere fysisk, mental og moralsk udfordring 
for arbejdende mødre. Deres anstrengelser for at leve op til denne udfordring bør anerkendes 
af samfundet. Allerede i løbet af deres graviditet, skal mødre til børn med handicap træffe en 
lang række yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre velfærd for deres barn. 
Fastsættelsen af minimumsvarigheden af en supplerende orlov synes tvingende nødvendigt for 
at give gravide og mødre i arbejde med børn med handicap mulighed for at tilpasse sig 
udfordringen og træffe de nødvendige forholdsregler.

Ændringsforslag 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 

udgår
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komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens længde.

Or. de

Ændringsforslag 141
Siiri Oviir

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens længde.

udgår

Or. et

Begrundelse

At være på barselsorlov betyder, at man er fraværende fra arbejde. Hvis en kvinde, der 
genoptager arbejdet efter endt barselsorlov, bliver syg (f.eks. lider af depression), kan hun 
blive sygemeldt på samme måde som alle andre. Der er ikke tale om diskrimination i dette 
tilfælde. Desuden bør man være opmærksom på, at i mange medlemsstater efterfølges 
barselsorloven af forældreorlov.

Ændringsforslag 142
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Direktivet finder ikke anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende.



AM\799597DA.doc 45/61 PE431.025v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Når national lovgivning og/eller 
praksis foreskriver en barselsorlov, der 
overstiger 18 uger, kan denne modregnes 
enhver supplerende barselsorlov i medfør 
af stk. 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne tilskyndes til inden 
for rammerne af den nationale lovgivning 
at lade selvstændige erhvervsdrivende 
være omfattet af retlige bestemmelser 
svarende til dem, der er indeholdt i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Selvstændige erhvervsdrivendes retlige stilling er meget forskellig fra medlemsstat til 
medlemsstat, hvorfor det må være op til de enkelte medlemsstater at skabe det retlige 
grundlag for sikre de selvstændige arbejdstageres rettigheder.
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Ændringsforslag 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemsstaterne sikrer mødres ret til 
særlige arbejdsvilkår med henblik på 
pasning af handicappede børn.

Or. en

Ændringsforslag 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at dette 
direktivs bestemmelser vedrørende 
barselsorlov også finder anvendelse i 
forbindelse med adoption af børn på 
under 12 måneder."

Or. en
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Ændringsforslag 147
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt) 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende indsættes som artikel 8a:
"Artikel 8a
Fædreorlov/fælles barselsorlov
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre 
arbejdstagere, hvis partner for nylig har 
født, ret til en sammenhængende 
fædreorlov/fælles barselsorlov, som ikke 
kan overdrages til moderen, med fuld løn 
i en periode på mindst fire uger, hvoraf to 
er obligatoriske, der skal tages efter, den 
pågældende arbejdstagers ægtefælle eller 
partner har født.
Medlemsstater, som ikke allerede har 
indført en fædreorlov/fælles barselsorlov, 
som ikke kan overdrages til moderen, med 
fuld løn på et obligatorisk grundlag i en 
sammenhængende periode på mindst to 
uger efter, arbejdstagerens ægtefælle eller 
partner har født, opfordres på det 
kraftigste til at gøre dette og således 
fremme lige deltagelse fra begge 
forældres side og en mere ligelig fordeling 
af rettigheder og ansvar i familien.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre 
arbejdstagere, hvis partner for nylig har 
født, en særlig orlov, der omfatter den 
uudnyttede del af moderens barselsorlov i 
tilfælde af, at moderen er afgået ved 
døden eller er fysisk ude af stand til at 
tage vare på barnet."

Or. pt
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Ændringsforslag 148
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsgivere ikke kan afbryde en barsels-
, fædre- eller forældreorlov af hensyn til 
deres egne behov, samt til at forbyde 
afskedigelse og ethvert skridt med henblik 
på afskedigelse af arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 i perioden fra 
graviditetens indtræden til et år efter
udløbet af den i artikel 8, stk. 1, fastsatte 
barselsorlov. Afskedigelse, der finder sted 
i denne periode, skal betragtes som 
forskelsbehandling, og skal begrundes 
behørigt og skriftligt, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
arbejdstagerens tilstand og er behørigt og 
skriftligt begrundet, hvor afskedigelse er 
tilladt efter national lovgivning og/eller 
praksis, eventuelt med den kompetente 
myndigheds samtykke.

Or. pt

Ændringsforslag 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsgivere ikke kan afbryde en barsels-
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afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke. 

eller forældreorlov af hensyn til deres 
egne behov, samt til at forbyde 
afskedigelse og ethvert skridt med henblik 
på afskedigelse af arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 i perioden fra 
graviditetens indtræden til mindst seks 
måneder efter udløbet af den i artikel 8, 
stk. 1, fastsatte barselsorlov.
Afskedigelse, der finder sted i denne 
periode, skal begrundes behørigt og 
skriftligt, undtagen i særlige tilfælde, som
ikke har forbindelse med arbejdstagerens 
tilstand og er behørigt og skriftligt 
begrundet, hvor afskedigelse er tilladt efter 
national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 150
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til to måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, fastsatte barselsorlov, 
undtagen i særlige tilfælde, som ikke har 
forbindelse med deres tilstand, hvor 
afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. fr
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Begrundelse

Det er nødvendigt at beskytte kvinderne i en periode efter barselsorlovens udløb.

Ændringsforslag 151
Philippe Juvin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden otte måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at beskytte kvinderne i en periode efter barselsorlovens udløb.

Ændringsforslag 152
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
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nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen. De 
materielle forudsætninger for 
afskedigelsen i henhold til den nationale 
lovgivning berøres ikke heraf. 

Or. de

Ændringsforslag 153
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 4 a (nyt)
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Ændringsforslag

4a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at arbejdstagere har ret til samme 
beskyttelse imod afskedigelse under 
barselsorloven, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagere har i henhold til 
artikel 1.

Or. en

Ændringsforslag 155
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) Nr. 1) affattes således:
"1) I de tilfælde, der er omhandlet i 
artikel 5, 6 og 7, skal de i artikel 2 
definerede arbejdstageres rettigheder i 
forbindelse med arbejdsaftalen, 
herunder bevarelse af deres løn eller 
oppebærelse af en tilsvarende ydelse, 
sikres i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis."

Or. fr

Ændringsforslag 156
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Nr. 2), litra b), affattes således:
"b) skal bevarelse af lønnen eller 
oppebærelse af en tilsvarende ydelse 
sikres de i artikel 2 definerede 
arbejdstagere."

Or. fr

Ændringsforslag 157
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres fravær.

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres fravær. 
I undtagelsestilfælde i forbindelse med 
omstrukturering eller efter en 
gennemgribende omlægning af 
produktionsprocessen skal 
arbejdstagernes interesseorganisation 
have mulighed for sammen med 
arbejdsgiveren at drøfte virkningerne af 
disse ændringer for de berørte 
arbejdstagere.

Or. de
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Ændringsforslag 158
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen."

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), må ikke være lavere end den ydelse, 
som de i artikel 2 definerede arbejdstagere 
ville få under sygeorlov, eller ikke lavere 
end to tredjedele af arbejdstagerens sidste 
månedsløn i henhold til national 
lovgivning, idet den nationale lovgiver 
kan fastlægge maksimumsgrænser og 
referenceperioder. 

Or. de

Begrundelse

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Ændringsforslag 159
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
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indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen."

indtægt i den obligatoriske periode, der 
mindst svarer til den seneste månedsløn 
eller en gennemsnitlig månedsløn."

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer konsekvens i forhold til direktiv 2006/54/EC.

Ændringsforslag 160
Jens Rohde

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen."

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den, som den 
pågældende arbejdstager ville få under 
sygeorlov, eventuelt inden for et loft fastsat 
i henhold til den nationale lovgivning.  
Medlemsstaterne og/eller 
arbejdsmarkedets parter bør fastsætte et 
niveau for ydelsen, som respekterer og 
sikrer kvinders rettigheder og fuld 
ligestilling mellem kønnene.

Or. da

Begrundelse

Af hensyn til subsidiaritetsprincippet bør en sådan ordning fortsat være overladt til 
medlemsstaterne Fastsættelse af niveauet for sociale ydelser og bestemmelser om løn er og 
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bør være en national kompetence.

Ændringsforslag 161
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -c a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som nr. 3a)
"3a) Den ydelse, som arbejdstagere er 
berettiget til i henhold til artikel 2, må 
ikke være lavere end den ydelse, som de i 
artikel 2 definerede arbejdstagere, der lige 
har født eller ammer, ville få under en 
sygeorlov."
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Or. en

Ændringsforslag 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende indsættes som nr. 5a) 
"5a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
tilskynde arbejdsgiverne til og fremme 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter 
med henblik på at tilvejebringe støtte til 
reintegrering og uddannelse af 
arbejdstagere, der genoptager deres 
aktiviteter efter endt barselsorlov, hvis 
dette er nødvendigt og/eller efter 
anmodning fra arbejdstageren samt i 
henhold til national lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende indsættes som artikel 11a:
"Artikel 11a
Fritagelse fra arbejde til amning 
En mor, som ammer sit barn, har ret til 
fritagelse fra arbejdet med henblik herpå. 
Medlemsstaterne opfordres indtrængende 
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til at tage behørigt hensyn til ammende 
mødre. "

Or. en

Ændringsforslag 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Som artikel 11b indsættes:
"Artikel 11b
Forebyggelse af forskelsbehandling
Medlemsstaterne tilskynder gennem 
kollektive aftaler eller praksis 
arbejdsgiverne til at træffe effektive 
foranstaltninger til forebyggelse af 
forskelsbehandling af kvinder på grund af 
orlov i forbindelse med graviditet, 
moderskab eller adoption."

Or. en

Ændringsforslag 166
Angelika Niebler, Christa Klaß og Thomas Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indsættes som artikel 12d:
"Artikel 12d
Ligebehandlingsorgan
Medlemsstaterne skal sikre, at de eller de 
organer der er udpeget i artikel 20 i 

udgår
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direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved 
direktiv 2006/54/EF, til fremme, 
evaluering og overvågning af, samt til 
støtte for ligebehandling af kvinder og 
mænd uden forskelsbehandling på grund 
af køn, også er kompetent i sager, der 
falder inden for anvendelsesområdet for 
dette direktiv, når disse sager 
hovedsagelig vedrører ligebehandling og 
ikke arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed."

Or. de

Begrundelse

Også i forbindelse med politikker, der har til formål at gøre det lettere at forene arbejds- og 
familieliv bør der tages hensyn til målet om at nedbringe bureaukratiet. At pålægge de 
nationale ligebehandlingsinstanser yderligere opgaver på området for mødrebeskyttelse synes 
at modarbejde dette mål. 

Ændringsforslag 167
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den [fem år efter vedtagelsen] og hvert 
femte år herefter Kommissionen alle 
oplysninger, denne har brug for til at 
udarbejde en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved dette 
direktiv.

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den [tre år efter vedtagelsen] og hvert 
tredje år herefter Kommissionen alle 
oplysninger, denne har brug for til at 
udarbejde en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved dette 
direktiv.

Or. fr
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Ændringsforslag 168
Anna Záborská

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I Kommissionens rapport skal der i 
relevant omfang tages hensyn til 
arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-
statslige organisationers synspunkter. I 
overensstemmelse med princippet om 
integration af ligestillingsaspektet skal 
beretningen bl.a. indeholde en evaluering 
af virkningen for kvinder og mænd af de 
foranstaltninger, der er truffet. På 
baggrund af de modtagne oplysninger skal 
rapporten om nødvendigt indeholde forslag 
med henblik på revision og ajourføring af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved 
nærværende direktiv.

2. I Kommissionens rapport skal der i 
relevant omfang tages hensyn til 
arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-
statslige organisationers synspunkter. På 
baggrund af de modtagne oplysninger skal 
rapporten om nødvendigt indeholde forslag 
med henblik på revision og ajourføring af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved 
nærværende direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Så længe mænds biologiske forudsætninger udelukker dem fra fødsel og amning, vil dette 
direktiv udelukkende vedrøre gravide, kvindelige arbejdstagere og kvindelige arbejdstagere, 
der har født eller som ammer. Der er derfor ingen begrundelse for kønsmainstreaming. Hvis 
mænds biologiske forudsætninger nogensinde sætter dem i stand til at føde, vil reglerne for 
kønsmainstreaming skulle anvendes, fordi mænds og kvinders vilkår følgelig ville være 
sammenlignelige.

Ændringsforslag 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I Kommissionens rapport skal der i 
relevant omfang tages hensyn til 
arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-
statslige organisationers synspunkter. I 
overensstemmelse med princippet om 

2. I Kommissionens rapport skal der i 
relevant omfang tages hensyn til 
arbejdsmarkedets parters og relevante 
ikkestatslige organisationers synspunkter. I 
overensstemmelse med princippet om 
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integration af ligestillingsaspektet skal 
beretningen bl.a. indeholde en evaluering 
af virkningen for kvinder og mænd af de 
foranstaltninger, der er truffet. På baggrund 
af de modtagne oplysninger skal rapporten 
om nødvendigt indeholde forslag med 
henblik på revision og ajourføring af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved 
nærværende direktiv.

integration af ligestillingsaspektet skal 
beretningen bl.a. indeholde en evaluering 
af virkningen for kvinder og mænd af de 
foranstaltninger, der er truffet. Rapporten 
skal også indeholde en
konsekvensanalyse, der vurderer de 
sociale såvel som de økonomiske 
virkninger på EU-plan som helhed af en 
yderligere forlængelse af barselsorloven. 
På baggrund af de modtagne oplysninger 
skal rapporten om nødvendigt indeholde 
forslag med henblik på revision og 
ajourføring af direktiv 92/85/EØF som 
ændret ved nærværende direktiv.

Or. en


