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30.6.2010 A7-0032/82 

Amendement  82 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

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 

zwangerschapsverlof van 18 

aaneengesloten weken. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/83 

Amendement  83 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 92/85/EEG 

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 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. Het verplichte 

zwangerschapsverlof van zes weken na de 

bevalling geldt voor alle werkende 

vrouwen, ongeacht het aantal dagen dat 

zij vóór de bevalling gewerkt hebben. 

De lidstaten kunnen het verplichte deel 

van het zwangerschapsverlof verlengen 

met ten hoogste vier weken vóór de 

bevalling en ten minste acht weken na de 

geboorte van een kind met een afwijking. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/84 

Amendement  84 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Als er een meerling wordt geboren, 

wordt het in artikel 8, lid 1 bedoelde 

zwangerschapsverlof verlengd met vier 

weken per kind. 

Or. en 

Motivering 

Totale perioden van jaarlijks verlof worden eveneens uitgedrukt in weken. 
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30.6.2010 A7-0032/85 

Amendement  85 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 1 

Richtlijn 92/85/EEG 

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 met volledig behoud van 

loon wordt toegekend in geval van 

vroeggeboorte, ziekenhuisopname van het 

kind na de geboorte, geboorte van een kind 

met een handicap, moeders 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. De totale duur 

van het zwangerschapsverlof wordt 

verlengd met ten minste acht weken als 

het kind gehandicapt is en de lidstaten 

zien erop toe dat er een aanvullend verlof 

wordt verleend van zes weken als het kind 

dood wordt geboren. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/86 

Amendement  86 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit 

Artikel 1 – punt 3 – letter b 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 11 –lid 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 uitzonderlijke gevallen die 

voortkomen uit herstructurering of 

ingrijpende reorganisatie van het 

productieproces, worden er steeds 

maatregelen genomen om ervoor te 

zorgen dat de werkneemster met haar 

werkgever de gevolgen kan bespreken die 

deze veranderingen met zich meebrengen 

voor haar werksituatie en het orgaan dat 

de werknemersbelangen behartigt moet 

steeds de gelegenheid krijgen om de 

werkneemster in kwestie in overleg met de 

werkgever voor te lichten over de 

gevolgen van deze veranderingen; 

Or. en 

 


