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Amendement 74
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
de artikelen 137, lid 2, en 141, lid 3,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 153, lid 2,

Or. fr

Motivering

Richtlijn 92/85/EEG betreft de legitieme bescherming van de gezondheid van werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, vanwege hun biologische 
gesteldheid vóór of na de geboorte, volgens een constante jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie. Niemand anders dan de werkneemster-moeder kan in aanmerking komen 
voor verlof wegens geboorte Deze richtlijn is dus niet van invloed op de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling in arbeid en beroep, of op het combineren 
van beroeps- en gezinsleven. Er mag hier dus niet worden gerefereerd aan artikel 141.

Amendement 75
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
de artikelen 137, lid 2, en 141, lid 3,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 153, lid 2,

Or. fr

Motivering

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 
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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.

Amendement 76
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht van een vrouw die 
zwangerschapsverlof heeft om na afloop 
van dit verlof naar haar baan of naar een 
gelijkwaardige functie terug te keren is 
vastgelegd in artikel 15 van Richtlijn 
2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 (toepassing 
van het beginsel van gelijke kansen en 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep).

Or. et

Motivering

De voorgestelde wijzigingen van richtlijn 92/85/EEG bevatten geen verwijzing naar artikel 15 
van richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad, waarin de rechten van een 
vrouw die na afloop van een zwangerschapsverlof naar haar werk terugkeert, zijn geregeld.

Amendement 77
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 141 van het Verdrag bepaalt 
dat de Raad volgens de procedure van 
artikel 251 en na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité 
maatregelen aanneemt om de toepassing 
te waarborgen van het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling van 

Schrappen
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mannen en vrouwen in werkgelegenheid 
en beroep. 

Or. fr

Motivering

Richtlijn 92/85/EEG betreft de legitieme bescherming van de gezondheid van werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, vanwege hun biologische 
gesteldheid vóór of na de geboorte, volgens een constante jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie.

Niemand anders dan de werkneemster-moeder kan in aanmerking komen voor verlof wegens 
geboorte.

Deze richtlijn is dus niet van invloed op de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en 
gelijke behandeling in arbeid en beroep, of op het combineren van beroeps- en gezinsleven. 
Er mag hier dus niet worden gerefereerd aan artikel 141. 

Amendement 78
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 141 van het Verdrag bepaalt 
dat de Raad volgens de procedure van 
artikel 251 en na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité 
maatregelen aanneemt om de toepassing 
te waarborgen van het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in werkgelegenheid 
en beroep.

Schrappen

Or. fr

Motivering

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

Amendement 79
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aangezien deze richtlijn niet alleen 
betrekking heeft op de gezondheid en 
veiligheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie, maar ook intrinsiek betrekking 
heeft op kwesties van gelijke behandeling, 
zoals het recht om naar haar baan of naar 
een vergelijkbare functie terug te keren, 
de bepalingen inzake ontslag en rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst of 
inzake betere financiële ondersteuning 
gedurende het verlof,  vormen de artikelen 
137 en 141 gezamenlijk de 
rechtsgrondslag voor deze richtlijn.

Schrappen

Or. fr

Motivering

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.
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Amendement 80
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aangezien deze richtlijn niet alleen 
betrekking heeft op de gezondheid en 
veiligheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie, maar ook intrinsiek betrekking 
heeft op kwesties van gelijke behandeling, 
zoals het recht om naar haar baan of naar 
een vergelijkbare functie terug te keren, 
de bepalingen inzake ontslag en rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst of 
inzake betere financiële ondersteuning 
gedurende het verlof,  vormen de artikelen 
137 en 141 gezamenlijk de 
rechtsgrondslag voor deze richtlijn.

Schrappen

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 81
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis.) Conform de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, 
met name zijn uitspraak van 11 oktober 
2007 in de zaak-Paquay (C-460/06), 
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omvatten voorbereidende stappen of 
voorbereidingen voor ontslag het zoeken 
naar en het voorzien in vervanging van 
een werkneemster als gevolg van haar 
zwangerschap of de geboorte van haar 
kind.

Or. es

Motivering

De uitdrukking "voorbereidingen voor ontslag" kan rechtsonzekerheid creëren, omdat het 
een onduidelijk rechtsbegrip is. Aangezien de opneming van deze uitdrukking in de 
richtlijn tot doel heeft te voorkomen dat zich situaties voordoen zoals in de zaak-Paquay, 
dient in een overweging naar deze zaak te worden verwezen, teneinde de gebruikte 
terminologie te helpen verduidelijken.

Amendement 82
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Gelijkheid van vrouwen en mannen is 
een grondbeginsel van de Europese Unie. 
De artikelen 21 en 23 van het Handvest 
van grondrechten van de Europese Unie 
verbieden discriminatie op grond van 
geslacht en bepalen dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen op alle gebieden 
moet worden gewaarborgd.

Schrappen

Or. fr

Motivering

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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Amendement 83
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Volgens artikel 2 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
is het bevorderen van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een van de 
hoofdtaken van de Gemeenschap. Evenzo 
moet de Gemeenschap volgens artikel 3, 
lid 2, van het Verdrag er bij elk optreden 
naar streven de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen op te heffen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen actief 
te bevorderen. 

Schrappen

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 84
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de aanbeveling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie van 16 
april 2002 inzake een mondiale strategie 
voor zuigelingen- en kindervoeding staat 
dat de groei en de ontwikkeling van een 
kind optimaal zijn als het gedurende de 
eerste zes maanden van zijn leven 
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uitsluitend borstvoeding krijgt. De 
lidstaten dienen op grond van deze 
aanbeveling verlofmaatregelen aan te 
moedigen die erop gericht zijn deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. es

Amendement 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De regelingen inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn worden met dien verstande 
getroffen, dat aanvullend, voor de 
gezondheidsbescherming niet 
noodzakelijk zwangerschapsverlof, 
vrouwen op de arbeidsmarkt sterk zou 
benadelen.

Or. de

Amendement 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de conclusies van het 
voorzitterschap van de Europese Raad 
van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 
wordt gesteld dat de lidstaten obstakels 
voor arbeidsparticipatie van vrouwen uit 
de weg moeten ruimen en tegen 2010 
moeten voorzien in 
kinderopvangfaciliteiten voor ten minste 
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90% van de kinderen tussen drie jaar en 
de leerplichtige leeftijd, en voor ten minste 
33% van de kinderen jonger dan drie jaar, 
en moeten zorgen voor de gelijke toegang 
van die kinderen tot dergelijke 
voorzieningen in stedelijke gebieden en op 
het platteland.

Or. en

Amendement 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De regelingen inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn worden met dien verstande 
getroffen, dat de combinatie van gezin en 
werk op Europees niveau reeds voldoende 
geregeld is in Richtlijn 96/34/EG van de 
Raad van 3 juni 1996 betreffende de door 
de UNICE, het CEEP en het EVV 
gesloten raamovereenkomst inzake 
ouderschapsverlof 1, die gebaseerd is op 
een overeenkomst tussen de sociale 
partners. De combinatie van gezin en 
werk is in vele lidstaten voorbeeldig 
geregeld door de mogelijkheid om 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, 
gezinstoelagen of andere modellen met 
elkaar te combineren.
_______________________

1PB L 145 van 19. 6. 1996, blz. 4.

Or. de
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Amendement 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) De regelingen inzake 
zwangerschapsverlof als bedoeld in deze 
richtlijn worden met dien verstande 
getroffen, dat de terugkeer van vrouwen 
op de arbeidsmarkt niet effectief wordt 
gestimuleerd door een verlenging van het 
zwangerschapsverlof, maar door een 
verbetering van de opvangmogelijkheden 
voor bijvoorbeeld kinderen jonger dan 3 
jaar.

Or. de

Amendement 89
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Een van de zes prioriteiten die in de 
routekaart voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen 2006-2010 zijn vastgelegd, is 
een betere balans tussen werk, privéleven 
en gezinsleven mogelijk te maken. 
Daarom heeft de Commissie het initiatief 
genomen om de bestaande wetgeving op 
het gebied van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen aan te passen en waar nodig 
te moderniseren. De Commissie heeft 
tevens aangekondigd dat zij, met het oog 
op de verbetering van de gendergelijkheid
"de bestaande, niet in 2005 herschikte (…) 
EU-wetgeving inzake gendergelijkheid zou 
onderzoeken om die waar nodig bij te 
werken, te moderniseren en te 
herschikken". Richtlijn 92/85/EEG maakte 

(7) De Commissie heeft aangekondigd dat 
zij "de bestaande, niet in 2005 herschikte 
(…) EU-wetgeving inzake 
gendergelijkheid zou onderzoeken om die 
waar nodig bij te werken, te moderniseren 
en te herschikken". Richtlijn 92/85/EEG 
maakte geen deel uit van de herschikking.
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geen deel uit van de herschikking.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De bepalingen in deze richtlijn met 
betrekking tot zwangerschapsverlof 
mogen niet in strijd zijn met de andere 
ouderschapsverlofregelingen in de 
lidstaten en deze richtlijn mag die 
regelingen niet ondermijnen.

Or. en

Amendement 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Een werkneemster die een kind 
heeft geadopteerd moet dezelfde rechten 
hebben als een biologische ouder en moet 
zwangerschapsverlof kunnen nemen op 
dezelfde voorwaarden.
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Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van deze richtlijn refereert weliswaar alleen aan biologisch 
moederschap, maar moederschap door adoptie houdt wat het combineren van werk en gezin 
betreft dezelfde verplichtingen, verantwoordelijkheden en moeilijkheden in.

Amendement 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen. 

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 24
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

Or. en

Amendement 93
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap,
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 16
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
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een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

een zwangerschapsverlof van ten minste 
acht weken te nemen. De duur van dit 
verlof moet worden verlengd tot twaalf 
weken in geval van vroeggeboorte, 
geboorte van een meerling of lactatie. De 
eerdere bezoldiging van de werkneemster 
moet gedurende de hele periode van dit 
verlof volledig worden doorbetaald.

Or. fr

Amendement 94
Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 20
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen en vóór de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
vier weken.

Or. it

Amendement 95
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Werkneemsters moeten tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 



PE431.025v01-00 16/64 AM\799597NL.doc

NL

de lactatie beschermd worden tegen de 
gezondheidsrisico's van verlengde en 
ongewone arbeidstijden. Met name mogen 
zij niet worden verplicht om overuren te 
maken, of 's nachts of op zon- en 
feestdagen te werken.

Or. en

Motivering

Zowel verlengde als ongewone arbeidstijden vormen aantoonbare risicofactoren voor de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers (zie bijvoorbeeld de studie van EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007, en zie ook 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Werkneemsters mogen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie niet 
worden verplicht zich aan deze risico's bloot te stellen. Omdat kinderdagverblijven op zon- en 
feestdagen gesloten zijn is het bovendien voor moeders van cruciaal belang op die dagen niet 
te hoeven werken, teneinde werk en gezin met elkaar te kunnen combineren.

Amendement 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Werkneemsters moeten tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie beschermd worden tegen de 
gezondheidsrisico's van lange en 
ongewone arbeidstijden. Met name mogen 
zij niet worden verplicht om overuren te 
maken, of 's nachts of op zon- en 
feestdagen te werken.

Or. de
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Amendement 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De zorg voor kinderen met een
handicap stelt bijzondere eisen aan 
werkende moeders, die door de 
samenleving moeten worden erkend. De 
verhoogde kwetsbaarheid van werkende 
moeders van gehandicapte kinderen 
vraagt om toekenning van aanvullend 
zwangerschapsverlof. De minimumduur 
van dit verlof moet in de richtlijn worden 
vastgelegd.

Or. de

Amendement 98
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. In het ILO-Verdrag 
betreffende de bescherming van het 
moederschap van 2000, is een periode van 
zes weken verplicht verlof na de bevalling 
vastgelegd.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om werkneemsters te helpen hun 
professionele en hun familiale rechten en 
verplichtingen met elkaar te combineren, 
is het van essentieel belang het 
moederschapsverlof te verlengen, ook in 
geval van adoptie van kinderen jonger 
dan 12 maanden. 

Or. en

Amendement 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkneemsters in de zin van artikel 2 van 
Richtlijn 92/85/EEG niet verplicht worden 
nachtarbeid te verrichten. 

Or. en

Amendement 101
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Voor een werkelijke gelijkheid 
van mannen en vrouwen is het essentieel 
dat mannen recht hebben op bezoldigd 
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vaderschapsverlof, onder gelijke 
voorwaarden als die welke voor 
zwangerschapsverlof gelden, behalve wat 
betreft de duur, zodat geleidelijk aan de 
voorwaarden worden geschapen voor een 
evenwichtige deelneming van vrouwen en 
mannen aan het beroeps- en gezinsleven. 
Dit recht moet ook gelden wanneer de 
vader samenwoont met de moeder van zijn 
kind, maar niet met haar gehuwd is. 

Or. et

Motivering

Het recht op bezoldigd vaderschapsverlof moet worden bevorderd, aangezien dit een manier 
is om vrouwen te helpen het hoofd te bieden aan de fysiologische gevolgen van zwangerschap 
en ze te beschermen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, maar het lijkt niet nodig dit 
verlof verplicht te stellen. Dat het vaderschapsverlof bezoldigd wordt spoort mannen ertoe 
aan het te nemen en vormt op zichzelf een bescherming tegen ongelijke behandeling.

Amendement 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De zorg voor kinderen met een 
handicap stelt bijzondere eisen aan 
werkende moeders, die door de 
samenleving moeten worden erkend. De 
verhoogde kwetsbaarheid van werkende 
moeders van gehandicapte kinderen vergt 
de toekenning van aanvullend verlof, 
waarvan de duur moet worden vastgelegd 
in de richtlijn.

Or. en

Motivering

De zorg voor kinderen met een handicap stelt extra fysieke, mentale en morele eisen aan 
werkende moeders. Hun inspanningen om aan deze eisen te voldoen moeten door de 
samenleving worden erkend. Reeds tijdens de zwangerschap moeten moeders van 
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gehandicapte kinderen talloze bijkomende regelingen treffen om het welzijn van hun kind te 
waarborgen. Wanneer het kind gehandicapt is, lijkt de vaststelling van een aanvullend 
minimumverlof noodzakelijk, teneinde de zwangere werkneemsters en werkende moeders in 
staat te stellen zich hierop in te stellen en de nodige regelingen te treffen.

Amendement 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Een "gelijkwaardige functie", als 
bedoeld in artikel 11, punt 2, letter c), 
betekent een functie die dezelfde is als de 
vorige qua bezoldiging en 
taakomschrijving, of, indien zulks niet 
mogelijk is, een gelijkwaardige functie die 
overeenstemt met de kwalificaties van de 
werkneemster en haar bezoldiging in haar 
vorige functie.

Or. en

Motivering

De werkgever moet al het mogelijke doen om de werkneemster na haar terugkeer weer in 
dienst te nemen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Indien dit objectief onmogelijk is, moet 
flexibiliteit worden toegepast, en wel op zodanige wijze dat de arbeidsrechten worden 
gehandhaafd.

Amendement 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten worden ertoe 
aangespoord in het kader van hun 
nationale rechtsorde de nodige 
maatregelen te treffen om te zorgen voor 
reële en effectieve compensatie of 
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vergoeding - naar gelang wat zij passend 
achten - van de schade die een 
werkneemster is toegebracht als gevolg 
van het niet naleven van de in deze 
richtlijn bedoelde verplichtingen, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig aan 
de geleden schade.

Or. en

Amendement 105
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De ervaring heeft geleerd dat de 
schending van de rechten die door deze 
richtlijn van toepassing is, zou worden 
versterkt door een of meer organen voor 
de bevordering van gelijke behandeling in 
elke lidstaat de bevoegdheid te geven om 
de betrokken problemen te analyseren, 
naar oplossingen te zoeken en de 
slachtoffers praktische bijstand te 
verlenen. Daarom moet in deze richtlijn 
een bepaling in die zin worden 
opgenomen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het zijn in de eerste plaats de sociale partners en de wetgever die de regels moeten bepalen, 
in het licht van het van kracht zijnde arbeids- en sociaal recht, en in onderling overleg 
beschermende maatregelen tegen inbreuken moeten vaststellen.
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Amendement 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Slachtoffers van discriminatie 
dienen adequate rechtsbescherming te 
genieten. De lidstaten waarborgen in hun 
respectieve rechtsstelsels dat de rechten 
van zwangere vrouwen op effectieve wijze 
worden beschermd.

Or. de

Amendement 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstiger bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De uitvoering van deze 
richtlijn mag niet als rechtvaardiging 
dienen voor enigerlei verlaging van het in 
de lidstaten reeds bestaande 
beschermingsniveau.

(20) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstiger bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De uitvoering van deze 
richtlijn mag niet als rechtvaardiging 
dienen voor enigerlei verlaging van het in 
de lidstaten reeds bestaande 
beschermingsniveau, in het bijzonder met 
betrekking tot nationale wetgeving die 
door een combinatie van ouderschaps- en 
moederschapsverlof de moeder recht geeft 
op ten minste 24 weken voor en/of na de 
bevalling op te nemen 
zwangerschapsverlof en een bezoldiging 
op ten minste het in deze richtlijn 
bepaalde niveau, met volledige 
inachtneming van de nationale wetgeving.

Lidstaten die zulks nog niet hebben 
gedaan, worden er nadrukkelijk toe 
aangespoord passende maatregelen te 
treffen om de gelijke behandeling van 
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werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie te 
waarborgen, in zowel de particuliere als 
de overheidssector, met inbegrip van 
werkneemsters die niet binnen de 
definities van artikel 2 van Richtlijn 
92/85/EEG vallen, teneinde zoveel 
mogelijk voordeel te halen uit hogere 
vruchtbaarheidscijfers en een hogere 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Te dien 
einde moet worden overwogen fiscale 
stimuleringsmaatregelen voor werkgevers 
in te voeren.

Or. en

Amendement 108
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG 
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging 13 bis wordt 
toegevoegd:
"Overwegende dat alle ouders het recht 
hebben te zorgen voor hun kind;" 

Or. en

Amendement 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Overweging 14 wordt vervangen 
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door:
"Overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste vierentwintig
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen [...] na de 
bevalling een zwangerschapsverlof van 
ten minste acht weken te nemen;"

Or. en

Motivering

Verlenging van het zwangerschapsverlof van de huidige 14 weken tot 24 weken zal vrouwen 
na de bevalling in de gelegenheid stellen gedurende zes aaneengesloten maanden 
borstvoeding te geven indien zij dat wensen, zonder dat zij hoeven te goochelen met andere 
opties, zoals het indienen van een medisch attest.

Amendement 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Overweging 14 wordt vervangen 
door:
"Overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste vierentwintig
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen [...] na de 
bevalling een zwangerschapsverlof van 
ten minste zes weken te nemen;"

Or. en
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Amendement 111
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. De volgende overweging 14 bis 
wordt ingevoegd:
"Overwegende dat de lidstaten, om 
werknemers te helpen hun professionele 
en familiale rechten en plichten met 
elkaar te combineren, ertoe moeten 
worden aangespoord te onderzoeken of in 
hun respectieve rechtsstelsels aan 
mannelijke werknemers niet een 
individueel en niet-overdraagbaar recht 
op vaderschapsverlof kan worden 
toegekend, met behoud van al hun 
arbeidsrechten;"

Or. es

Amendement 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Overweging 17 wordt 
vervangen door: 
"Overwegende dat voorts de bepalingen 
met betrekking tot het 
zwangerschapsverlof eveneens geen 
nuttige werking zouden hebben indien 
zij niet gepaard gaan met de handhaving 
van de rechten verbonden aan de 
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arbeidsovereenkomst [...], met inbegrip 
van behoud van bezoldiging, conform de 
normen van de arbeidswetgevingen van de 
lidstaten;"

Or. en

Amendement 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1 quinquies. In artikel 2 wordt letter b) 
vervangen door:
"(b) werkneemster na de bevalling: elke 
werkneemster die is bevallen in de zin 
van de nationale wetten en/of 
praktijken, en die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken. Voor de toepassing van deze 
richtlijn wordt hieronder ook verstaan een 
werkneemster die onlangs een kind heeft 
geadopteerd;"

Or. en

Amendement 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 sexies. Artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7
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Nachtarbeid
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten [...]:
(a) gedurende een periode van 10 weken 
vóór de bevalling;
(b) gedurende de rest van de 
zwangerschap indien de gezondheid van 
de moeder of het ongeboren kind zulks 
vereist;
(c) gedurende de lactatieperiode, voor 
maximaal zes maanden. 
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
dienen de mogelijkheid te omvatten, 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken:
(a) van overschakeling naar compatibele
arbeidstijden overdag, of
(b) van vrijstelling van arbeid of 
verlenging van het zwangerschapsverlof 
wanneer een dergelijke overschakeling
technisch en/of objectief niet mogelijk is 
[...].
3. Werkneemsters die van nachtarbeid 
wensen te worden vrijgesteld, moeten 
overeenkomstig de regelgevingen van de 
lidstaten hun werkgever hiervan op de 
hoogte brengen en, indien lid 1, letter b), 
van toepassing is, de werkgever een 
medisch attest overleggen. 
4. In het geval van eenoudergezinnen en 
ouders van kinderen met een ernstige 
handicap, kan de in lid 1 bedoelde periode 
worden verlengd volgens de door de 
lidstaten vastgelegde procedures."

Or. en



PE431.025v01-00 28/64 AM\799597NL.doc

NL

Amendement 115
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 sexies. Artikel 7 wordt vervangen door: 
"Artikel 7
Nachtarbeid
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten [...]:
(a) gedurende een periode van 10 weken 
vóór de bevalling;
(b) gedurende de rest van de 
zwangerschap indien de gezondheid van 
de moeder of het ongeboren kind zulks 
vereist;
(c) gedurende de gehele lactatieperiode.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
dienen de mogelijkheid te omvatten, 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken:
(a) van overplaatsing naar vergelijkbaar 
werk overdag, of
(b) van vrijstelling van arbeid of 
verlenging van het zwangerschapsverlof 
wanneer overplaatsing naar 
vergelijkbaar werk overdag technisch 
en/of objectief niet mogelijk is [...].
3. Werkneemsters die van nachtarbeid 
wensen te worden vrijgesteld, moeten 
overeenkomstig de regelgeving van de 
betrokken lidstaat hun werkgever hiervan 
op de hoogte brengen en, indien lid 1, 
letter b), van toepassing is, de werkgever 
een medisch attest overleggen.
4. In het geval van alleenstaande moeders 
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en moeders van kinderen met een ernstige 
handicap, kan de in lid 1 bedoelde periode 
worden verlengd volgens de door de 
lidstaten vastgelegde procedures."

Or. et

Motivering

Volgens de richtlijn houdt nachtwerk een specifiek gezondheidsrisico in voor vrouwen tijdens 
de zwangerschap en gedurende een zekere tijd na de geboorte. Vaders lopen dit risico niet en 
bepalingen die op hen betrekking hebben vallen dan ook niet onder de onderhavige richtlijn, 
waarvan het toepassingsgebied zich beperkt zich tot de gezondheid van vrouwen en kinderen. 
Deze grens wordt overschreden indien ook voor vaders wordt voorzien in vrijstelling van 
nachtwerk.

Amendement 116
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 septies (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 septies. Het volgende artikel 7 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkneemsters in de zin van artikel 2 niet 
worden verplicht over te werken tijdens de 
zwangerschap en gedurende een periode 
van zes maanden na de bevalling.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkneemsters in de zin van artikel 2 niet 
worden verplicht te werken op zon- en 
feestdagen tijdens de zwangerschap en 
gedurende een periode van zes maanden 
na de bevalling."

Or. en
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Motivering

Zowel verlengde als ongewone arbeidstijden vormen aantoonbare risicofactoren voor de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers (zie bijvoorbeeld de studie van EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007, en zie ook 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Werkneemsters mogen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie niet 
worden verplicht zich aan deze risico's bloot te stellen. Omdat kinderdagverblijven op zon- en 
feestdagen gesloten zijn is het bovendien voor moeders van cruciaal belang op die dagen niet 
te hoeven werken, teneinde werk en gezin met elkaar te kunnen combineren.

Amendement 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 septies (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 septies. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie niet 
verplicht worden om over te werken of op 
zon- en feestdagen te werken tijdens de 
zwangerschap en gedurende een periode 
van zes maanden na de bevalling."

Or. de

Amendement 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 24
aaneengesloten weken.

Or. en

Motivering

De duur van het zwangerschapsverlof varieert thans van 8 tot 45 weken in de 27 lidstaten van 
de Europese Unie, waarbij het in sommige gevallen gaat om betaald verlof en in andere om 
onbetaald verlof. In sommige landen moeten vrouwen naast het betaalde zwangerschapsverlof 
aanvullend verlof aanvragen om borstvoeding te kunnen blijven geven. Verlenging van het 
zwangerschapsverlof van de huidige 14 weken tot 24 weken zal vrouwen na de bevalling in de 
gelegenheid stellen gedurende zes aaneengesloten maanden borstvoeding te geven indien zij 
dat wensen, zonder dat zij hoeven te goochelen met andere opties, zoals het indienen van een 
medisch attest. 

Amendement 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 24
aaneengesloten weken.

Or. en
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Amendement 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 14
aaneengesloten weken.

Or. de

Motivering

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
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. 

Amendement 121
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 16 
aaneengesloten weken. 
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Or. fr

Amendement 122
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken.

Bij de berekening van deze 18 weken 
worden de volgende regels in acht 
genomen: 
- wat betreft de laatste vier weken van de 
in lid 1 bedoelde periode mag het op
nationaal niveau beschikbare 
ouderschapsverlof worden beschouwd als 
zwangerschapsverlof, voor zover het 
werkneemsters in de zin van artikel 2 van 
deze richtlijn een niveau van algemene 
bescherming biedt dat overeenstemt met 
het in deze richtlijn vastgestelde niveau. 
In dat geval moet de periode van het 
gegarandeerde verlof langer zijn dan de 
periode van ouderschapsverlof waarin is 
voorzien in Richtlijn 96/34/EG; 
- de bezoldiging voor de laatste vier 
verlofweken mag niet lager zijn dan de in 
artikel 11, lid 3, bedoelde uitkering of 
mag, als alternatief, een gemiddelde zijn 
van de in de 18 weken van het 
zwangerschapsverlof ontvangen 
bezoldiging, dat minstens (X%) van het 
salaris van de laatste maand of van een 
gemiddelde van het maandsalaris moet 
bedragen;
- indien een lidstaat heeft voorzien in een 
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periode van minstens 16 weken volledig 
doorbetaald zwangerschapsverlof, dan 
mag hij besluiten dat de laatste twee 
weken worden nagekomen door een op 
nationaal niveau beschikbaar 
vaderschapsverlof met hetzelfde 
bezoldigingsniveau. 

Or. es

Motivering

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. 

Amendement 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wat de laatste vier weken van de in 
lid 1 bedoelde periode betreft, kan een op 
nationaal niveau bestaande regeling voor 
gezinsgerelateerd verlof voor het doel van 
deze richtlijn als zwangerschapsverlof 
worden beschouwd op voorwaarde dat 
deze regeling werknemers algemene 
bescherming biedt zoals bedoeld in artikel 
2 die equivalent is aan het in deze richtlijn 
vastgestelde niveau. In dit geval moet de 
totale duur van het toegestane verlof 
langer zijn dan de periode van 
ouderschapsverlof als bedoeld in Richtlijn 
96/34/EG.
Het loon voor de laatste vier weken 
zwangerschapsverlof mag niet lager zijn 
dan de in artikel 11, lid 3, bedoelde 
uitkering of mag het gemiddelde 
inhouden van het loon tijdens de 18 
weken van het zwangerschapsverlof, ten 
minste twee derde van het laatste 
maandsalaris of het gemiddelde 
maandsalaris als bepaald volgens de 
nationale wetgeving, met een plafond dat 
volgens nationale wetgeving is vastgesteld. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris 
wordt berekend." 

Or. de

Amendement 124
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 

Schrappen
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bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. sv

Motivering

Zwangerschapsverlof is, zoals het ouderschapsverlof, een recht en geen verplichting. 

Amendement 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin 
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. 

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een te nemen 
verplicht zwangerschapsverlof van ten 
minste twee weken omvatten, dat naar 
gelang de nationale bepalingen en/of 
gebruiken mag worden opgedeeld in een 
periode voor en/of na de bevalling. De 
lidstaten kunnen de periode van het 
zwangerschapsverlof voorafgaand aan de 
bevalling beperken.

Or. de
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Amendement 126
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin 
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht betaald verlof 
van ten minste acht weken omvatten.

Or. fr

Amendement 127
Silvia Costa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen volledig betaald 
verplicht zwangerschapsverlof van ten 
minste zes weken en van ten minste vier 
weken voor de bevalling omvatten, 
onverminderd nationale regels die 
voorzien in een langere periode verplicht 
verlof voor de bevalling. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
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niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. Het verplicht 
zwangerschapsverlof van 10 weken (zes 
weken na en vier weken voor de bevalling) 
is van toepassing op alle werkneemsters, 
ongeacht het aantal vóór de bevalling 
gepresteerde werkdagen.

Or. it

Amendement 128
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht 
zwangerschapsverlof van ten minste zes 
weken omvatten. De lidstaten kunnen het 
uit hoofde van deze richtlijn verplichte 
deel van het zwangerschapsverlof 
verlengen tot niet meer dan zes weken 
vóór de bevalling. De lidstaten nemen de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. Het verplicht 
zwangerschapsverlof van zes weken is van 
toepassing op alle werkneemsters, 
ongeacht het aantal vóór de bevalling 
gepresteerde werkdagen.

Or. et

Motivering

Wat de vrouw tijdens de zwangerschap en na de geboorte ontvangt, is een uitkering en geen 
salaris! De bedoelde uitkering wordt geregeld in artikel 3, lid 3 en in amendement 57.
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Amendement 129
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een verplicht 
verlof van ten minste twee weken 
omvatten, die naar gelang de nationale 
bepalingen en/of gebruiken voor en/of na 
de bevalling mogen worden opgenomen.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. da

Motivering

Uit principeoverwegingen dient het verplichte deel van het zwangerschapsverlof niet te 
worden uitgebreid. Ongeacht de garanties op het vlak van vrouwenrechten en volstrekte 
gelijkheid, moet het aan de betrokken vrouwen zelf worden overgelaten hoe en in welke mate 
zij gebruik wensen te maken van hun rechten.

Amendement 130
Barbara Matera

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht 
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minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

zwangerschapsverlof van ten minste zes 
weken omvatten, onverminderd vigerende
nationale regels die voorzien in een 
periode verplicht verlof voor de bevalling.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. it

Motivering

Tien lidstaten (Italië, Frankrijk, België, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Griekenland, 
Bulgarije, Nederland en Finland) voorzien in hun nationale wetgeving in een periode 
verplicht zwangerschapsverlof voor de geboorte.

Doordat deze regels verplicht zijn
- worden vrouwen beter beschermd (als de keuze volledig aan henzelf zou worden 
overgelaten, zouden zij kunnen worden overgehaald af te zien van hun recht);
- wordt het voor werkgevers die het werk moeten organiseren gemakkelijker om een planning 
te maken.

Amendement 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als het gaat om de geboorte van een 
meerling, waarbij op hetzelfde moment 
twee, drie, vier of vijf kinderen worden 
geboren, wordt een zwangerschapsverlof 
toegekend van respectievelijk 31, 33, 35 of 
37 weken.

Or. en

Motivering

De geboorte van een meerling is een speciale uitdaging voor het hele gezin, maar vooral voor 
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de moeder. Daarom moet zij recht hebben op een veel langer zwangerschapsverlof om zich 
aan de situatie aan te passen en om na de geboorte voldoende te kunnen herstellen. 
Bovendien wordt er niet vaak een meerling geboren dus voor de werkgevers vormt dit geen 
grote belasting.

Amendement 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met betrekking tot een 
meerlingengeboorte wordt het in lid 2 
bedoelde zwangerschapsverlof 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
verlengd. 

Or. en

Amendement 133
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De werkneemster moet uiterlijk een 
maand voor aanvang van het verlof 
meedelen of zij het niet-verplichte deel 
van het zwangerschapsverlof wenst op te 
nemen.

Or. et

Motivering

Twee maanden is een onredelijk lange termijn. Overeenkomstig de wijdverbreide praktijk in 
de arbeidswetgeving van de lidstaten bedraagt de termijn voor voorafgaande waarschuwing 
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in de diverse gevallen één maand.

Amendement 134
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van 
een meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat
gedurende vier weken aanvullend verlof 
wordt toegekend in geval van 
vroeggeboorte of geboorte van een 
meerling of lactatie.

Or. fr

Amendement 135
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
speciale gevallen volledig betaald
aanvullend zwangerschapsverlof wordt 
toegekend, bijvoorbeeld wanneer een 
moeder gehandicapt is of in geval van 
vroeggeboorte, doodgeboorte, keizersnede 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
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behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

handicap en geboorte van een meerling. De 
duur van het aanvullend
zwangerschapsverlof na de bevalling moet 
in verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

Or. et

Amendement 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in 
geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat het
passende verlof wordt toegekend in 
specifieke situaties zoals in geval van 
vroeggeboorte, doodgeboorte, keizersnede,
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap, moeder met een handicap, 
tienermoeder, geboorte van een meerling, 
of wanneer de geboorte binnen 18 
maanden na de vorige geboorte 
plaatsvindt. De duur van het aanvullend
zwangerschapsverlof na de bevalling moet 
in verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

Or. en
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Amendement 137
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
volledig bezoldigd aanvullend 
zwangerschapsverlof wordt toegekend in 
geval van vroeggeboorte, doodgeboorte, 
keizersnede, ziekenhuisopname van het 
kind na de geboorte, geboorte van een kind 
met een handicap, moeder met een 
handicap, tienermoeder, geboorte van een 
meerling, of wanneer de geboorte binnen 
18 maanden na de vorige geboorte 
plaatsvindt. De duur van het aanvullend
zwangerschapsverlof na de bevalling moet 
in verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen. De lidstaten 
voorzien tevens gedurende 12 weken in 
volledig bezoldigd verlof in geval van 
doodgeboorte.

Or. pt

Amendement 138
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in 
geval van vroeggeboorte, 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat in 
speciale, medisch gerechtvaardigde 
gevallen langer zwangerschapsverlof 
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ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

wordt toegekend, bijvoorbeeld in geval van 
vroeggeboorte, ziekenhuisopname van het 
kind na de geboorte, geboorte van een kind 
met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

Or. es

Amendement 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen. In het geval van de geboorte van 
een kind met een handicap wordt een 
aanvullend verlof van ten minste acht 
weken toegekend.

Or. en

Motivering

De zorg voor kinderen met een handicap Vormt een extra fysieke, mentale en morele 
uitdaging voor werkende moeders. Hun inspanningen om aan deze uitdaging te voldoen 
moeten door de samenleving worden erkend. Reeds tijdens de zwangerschap moeten moeders 
met gehandicapte kinderen talloze bijkomende regelingen treffen om het welzijn van hun kind 
te waarborgen. Vaststelling van een aanvullend minimumverlof is absoluut noodzakelijk om 
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zwangere werkneemsters en werkende moeders van kinderen met een handicap in staat te 
stellen zich hierop in te stellen en de nodige voorbereidingen te treffen.

Amendement 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap 
dat vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

Schrappen

Or. de

Amendement 141
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap 
dat vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

Schrappen

Or. et

Motivering

Zwangerschapsverlof houdt in dat de vrouw niet werkt. Als een vrouw na haar 
zwangerschapsverlof weer aan het werk moet maar ziek wordt (bijv. als zij depressief is), kan 
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zij op dezelfde wijze als ieder ander een bewijs krijgen dat zij niet in staat is om te werken. 
Dat heeft niets met discriminatie te maken. Een ander punt waarmee rekening moet worden 
gehouden is dat na het zwangerschapsverlof in vele lidstaten gezinsverlof kan worden 
opgenomen.

Amendement 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De richtlijn is niet van toepassing op 
zelfstandigen.

Or. et

Amendement 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer de nationale wettelijke 
voorschriften en/of gangbare praktijk een 
zwangerschapsverlof van meer dan 18 
weken voorzien, kan dit worden verrekend 
met alle andere, in de leden 3 en 4 
voorziene, aanvullende periodes van 
zwangerschapsverlof. 

Or. en
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Amendement 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten worden aangemoedigd 
om in het kader van hun desbetreffende 
rechtskader, soortgelijke wettelijke 
voorschriften als de in deze richtlijn 
vervatte, in te voeren voor zelfstandigen.

Or. en

Motivering

De rechtssituatie van zelfstandigen verschilt per lidstaat aanzienlijk. Daarom moet elk land 
voor de juridische randvoorwaarden zorgen die nodig zijn om de rechten van zelfstandigen te 
waarborgen.

Amendement 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Om de rechten van de moeder te 
waarborgen stellen de lidstaten bijzondere 
arbeidsvoorwaarden vast voor ouders die 
belast zijn met de zorg voor een 
minderjarige met een handicap.

Or. en
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Amendement 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 8 bis
De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat de 
bepalingen van deze richtlijn inzake het 
zwangerschapsverlof ook van toepassing 
zijn in het geval van adoptie van kinderen 
die jonger zijn dan 12 maanden."

Or. en

Amendement 147
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof/Co-
moederschapsverlof
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers die een 
pasgeboren kind hebben, recht hebben op 
een volledig bezoldigd en 
onoverdraagbaar vaderschapsverlof/co-
moederschapsverlof van ten minste vier 
verplichte weken, die moeten worden 



PE431.025v01-00 50/64 AM\799597NL.doc

NL

opgenomen na de bevalling van hun 
echtgenote/partner;"
Lidstaten die niet reeds een 
onoverdraagbaar volledig bezoldigd 
vaderschaps- of co-moederschapsverlof 
hebben ingesteld van twee verplichte 
aaneengesloten weken die moeten worden 
opgenomen na de bevalling van hun 
echtgenote of partner, worden ten sterkste 
aangemoedigd om dat te doen, teneinde 
een gelijke participatie van beide ouders 
in de rechten en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot het gezin te bevorderen.
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
werknemers wier partner onlangs is 
bevallen recht hebben op een periode van 
bijzonder verlof die het niet opgenomen 
deel van het zwangerschapsverlof in geval 
van overlijden of lichamelijke 
ongeschiktheid van de moeder omvat."

Or. pt

Amendement 148
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat het 
zwangerschapsverlof, het 
vaderschapsverlof of het bijzonder verlof 
uit hoofde van de zorg voor een kind 
wordt onderbroken omdat de werkgever 
daar baat bij heeft en om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot ten minste 
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praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd. 

een jaar na het einde van het in artikel 8, 
lid1, bedoelde zwangerschapsverlof.
Ontslag tijdens deze periode wordt 
verondersteld te hebben plaatsgevonden 
op discriminatoire gronden en moet 
schriftelijk naar behoren onderbouwd 
zijn, behalve in uitzonderingsgevallen die 
geen verband houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. pt

Amendement 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEC
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat het 
zwangerschapsverlof uit hoofde van de 
zorg voor een kind wordt onderbroken 
omdat de werkgever daar baat bij heeft en 
om ontslag en alle voorbereidingen voor 
ontslag van werkneemsters in de zin van 
artikel 2 te verbieden gedurende de periode 
vanaf het begin van hun zwangerschap tot 
ten minste zes maanden na het einde van 
het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof. 
Ontslag tijdens deze periode moet formeel 
gerechtvaardigd en schriftelijk naar 
behoren onderbouwd zijn, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
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bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. en

Amendement 150
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot twee 
maanden na het einde van het in artikel 8, 
lid1, bedoelde zwangerschapsverlof, 
behalve in uitzonderingsgevallen die geen 
verband houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. fr

Motivering

Vrouwen moeten een zekere tijd na terugkeer van zwangerschapsverlof worden beschermd.

Amendement 151
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen acht maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

Or. fr

Motivering

Vrouwen moeten een zekere tijd na terugkeer van zwangerschapsverlof worden beschermd.

Amendement 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Dit laat de 
materiële ontslagvoorwaarden 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
onverlet. 

Or. de
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Amendement 153
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag.

Or. fr

Amendement 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Amendement

4 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werkneemsters tijdens hun 
zwangerschapsverlof dezelfde 
ontslagbescherming genieten als die 
welke door artikel 1 wordt toegekend aan 
werkneemsters in de zin van artikel 2.

Or. en
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Amendement 155
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Punt 1 wordt vervangen door:
"1. in de in de artikelen 5, 6 en 7 
bedoelde gevallen moeten de rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst, 
met inbegrip van het behoud van een 
bezoldiging of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering, van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken worden gewaarborgd;"

Or. fr

Amendement 156
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Punt 2, letter b, wordt vervangen 
door:
"(b) het behoud [...] van de bezoldiging 
[...]van de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2;

Or. fr
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Amendement 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken;

(c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken; in uitzonderingsgevallen zoals een 
herstructurering of een ingrijpende 
reorganisatie van het productieproces 
moet de belangenvertegenwoordiging van 
de werkneemsters de mogelijkheid worden 
geboden om de gevolgen van deze 
veranderingen voor de betrokken 
werkneemsters met de werkgever te 
bespreken.

Or. de

Amendement 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of 
aan het gemiddelde maandsalaris over 
een bepaalde periode, eventueel tot aan 

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering mag niet lager zijn dan de 
uitkering die werkneemsters in de zin van 
artikel 2 zouden ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen of niet lager dan 
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een in de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden om 
gezondheidsredenen. De lidstaten mogen 
vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

tweederde van het laatste maandsalaris 
van de betrokken werkneemster 
overeenkomstig de nationale wetgeving; 
de nationale wetgever mag een plafond en 
referentieperioden vastleggen.

Or. de

Motivering

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. 

Amendement 159
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen. De lidstaten 

3. de in punt 2, onder b),bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen voor het 
verplicht verlof waarborgt dat gelijk is aan
het laatste maandsalaris of aan het 
gemiddelde maandsalaris.
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mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Or. fr

Motivering

Dit amendement strookt met Richtlijn 2006/54/EG.

Amendement 160
Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of 
aan het gemiddelde maandsalaris over 
een bepaalde periode, eventueel tot aan 
een in de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan de uitkering die de betrokken 
werkneemster zou ontvangen in geval van 
een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen, 
eventueel tot aan een in de nationale 
wetgeving vastgelegd plafond. De lidstaten 
en/of de sociale partners stellen het 
niveau van de uitkering vast waarbij de 
rechten van de vrouw en volledige 
gendergelijkheid geëerbiedigd en 
gewaarborgd worden.

Or. da

Motivering

Een dergelijk systeem moet ook in de toekomst aan de lidstaten overgelaten worden, 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Vaststelling van het niveau van de sociale 
uitkeringen en de regels voor bezoldiging vallen onder de nationale bevoegdheden en dat 
moet zo blijven.
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Amendement 161
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen.
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond.
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

Or. fr

Amendement 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende punt 3 bis wordt 
toegevoegd:
"3 bis. de uitkering die werkneemsters in 
de zin van artikel 2 ontvangen, is in geen 
geval lager dan de uitkering die 
werkneemsters, die onlangs zijn bevallen 
of borstvoeding geven, in de zin van 
artikel 2 zouden ontvangen in geval van 
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een onderbreking van hun 
werkzaamheden om 
gezondheidsredenen."

Or. en

Amendement 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende punt 5 bis wordt 
toegevoegd: 
"5 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de werkgevers aan te 
sporen en om de dialoog tussen de sociale 
partners te bevorderen om, indien nodig 
en/of wanneer de werkneemster daarom 
verzoekt, alsmede overeenkomstig de 
nationale wetgeving steun te verlenen 
voor de re-integratie en de opleiding van 
werkneemsters die hun activiteiten 
hervatten na een zwangerschapsverlof."

Or. en

Amendement 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 11 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 11 bis 



AM\799597NL.doc 61/64 PE431.025v01-00

NL

Vrijstelling van arbeid voor borstvoeding 
Een moeder die borstvoeding geeft heeft 
recht op een periode van vrijstelling van 
arbeid in dit verband. De lidstaten wordt 
verzocht op passende wijze rekening te 
houden met moeders die borstvoeding 
geven. "

Or. en

Amendement 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het volgende artikel 11 ter wordt 
ingevoegd:
"Artikel 11 ter
Preventie van discriminatie
De lidstaten moedigen de werkgevers aan 
om door middel van collectieve 
overeenkomsten of praktijken, 
doeltreffende maatregelen te nemen om 
discriminatie van vrouwen om redenen 
van zwangerschap, moederschap of 
adoptieverlof te voorkomen."

Or. en

Amendement 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quinquies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Artikel 12 quinquies
Orgaan voor de bevordering van gelijke 
behandeling
De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
of de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling die uit hoofde van 
Richtlijn 2002/73/EG, zoals herschikt bij 
Richtlijn 2006/54/EG, zijn aangewezen 
voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en het volgen van de 
gelijke behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, 
tevens bevoegd zijn voor kwesties die 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen, indien deze kwesties 
voornamelijk betrekking hebben op 
gelijke behandeling en niet op de 
gezondheid en veiligheid van de 
werkneemster.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ook bij maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werk en gezin kunnen worden 
gecombineerd moet rekening worden gehouden met het vermijden van administratieve 
rompslomp. De organen voor de bevordering van gelijke behandeling te belasten met extra 
taken op zwangerschapsgebied lijkt in strijd met deze doelstelling. 

Amendement 167
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …[vijf jaar na vaststelling van 
de richtlijn], en vervolgens om de vijf jaar, 
alle dienstige gegevens om haar in staat te 

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …[drie jaar na vaststelling van 
de richtlijn], en vervolgens om de drie jaar, 
alle dienstige gegevens om haar in staat te 



AM\799597NL.doc 63/64 PE431.025v01-00

NL

stellen een verslag aan het Europees 
Parlement en aan de Raad over de 
toepassing van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn, op te stellen.

stellen een verslag aan het Europees 
Parlement en aan de Raad over de 
toepassing van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn, op te stellen.

Or. fr

Amendement 168
Anna Záborská

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners en 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties. Overeenkomstig het beginsel 
van integratie van het gelijkekansenbeleid 
(gender mainstreaming) worden in dit 
verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van vrouwen en 
mannen geëvalueerd. In het licht van de 
vergaarde informatie bevat het verslag, 
indien nodig, voorstellen voor de 
herziening en actualisering van Richtlijn 
92/85/EEG, gewijzigd bij deze richtlijn.

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners en 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties. In het licht van de vergaarde 
informatie bevat het verslag, indien nodig, 
voorstellen voor de herziening en 
actualisering van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Aangezien mannen als gevolg van hun biologische gesteldheid geen kinderen kunnen krijgen 
en borstvoeding kunnen geven, betreft deze richtlijn uitsluitend zwangere werkneemsters en 
werkneemsters die onlangs zijn bevallen of borstvoeding geven. Daarom is er geen reden om 
te verwijzen naar het gelijkekansenbeleid. Wanneer mannen als gevolg van hun biologische 
gesteldheid ooit in de positie zouden komen om een kind te krijgen, moeten de regels van het 
gelijkekansenbeleid worden toegepast omdat de situatie van mannen en vrouwen 
vergelijkbaar zou zijn.
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Amendement 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners en 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties. Overeenkomstig het beginsel 
van integratie van het gelijkekansenbeleid 
(gender mainstreaming) worden in dit 
verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van vrouwen en 
mannen geëvalueerd. In het licht van de 
vergaarde informatie bevat het verslag, 
indien nodig, voorstellen voor de 
herziening en actualisering van Richtlijn 
92/85/EEG, gewijzigd bij deze richtlijn.

2. In het verslag van de Commissie wordt 
op passende wijze rekening gehouden met 
de standpunten van de sociale partners en 
betrokken niet-gouvernementele 
organisaties. Overeenkomstig het beginsel 
van integratie van het gelijkekansenbeleid 
(gender mainstreaming) worden in dit 
verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van vrouwen en 
mannen geëvalueerd. Dit verslag bevat ook 
een effectrapportage waarin de sociale en 
economische effecten in de gehele Unie 
van een bijkomende verlenging van de 
duur van het zwangerschapsverlof worden 
geanalyseerd. In het licht van de vergaarde 
informatie bevat het verslag, indien nodig, 
voorstellen voor de herziening en 
actualisering van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Or. en


