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13.10.2010 A7-0032/96 

Amendement  96 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/97 

Amendement  97 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/98 

Amendement  98 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het deel van het zwangerschapsverlof 

dat vóór de bevalling wordt opgenomen, 

wordt verlengd met de periode die tussen 

de vermoedelijke en de werkelijke datum 

van de bevalling verstrijkt, zonder dat het 

resterende deel van het verlof wordt 

verkort. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/99 

Amendement  99 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 – wijzigingsbesluitArtikel 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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/100 

Amendement  100 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 – wijzigingsbesluitArtikel 1 – punt 1 

Richtlijn 92/85/EEG 

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.en 
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13.10.2010 A7-0032/101 

Amendement  101 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/102 

Amendement  102 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/103 

Amendement  103 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 2 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om werkneemsters in de zin 

van artikel 2 te beschermen tegen de 

gevolgen van ontslag, indien dit op grond 

van de punten 1 en 2 onwettig is. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/104 

Amendement  104 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 2 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 10 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het ongunstiger behandelen van 

vrouwen in samenhang met 

zwangerschap of bevallingsverlof in de zin 

van artikel 8 vormt een discriminatie in de 

zin van Richtlijn 2002/73/EG, zoals 

herschikt bij Richtlijn 2006/54/EG. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/105 

Amendement  105 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 a 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 11 – punt 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 bis.  werkneemsters in de zin van artikel 

2, die worden uitgesloten van werk door 

hun werkgever, die hen als 

arbeidsongeschikt beschouwt zonder dat 

de werkneemster een medische indicatie 

heeft verstrekt, ontvangen tot aan het 

begin van het zwangerschapsverlof in de 

zin van artikel 8, lid 2, een bezoldiging die 

gelijk is aan hun volledige salaris. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/106 

Amendement  106 

Godfrey Bloom 

namens de EFD-Fractie 

 

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 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. 

Schrappen 

Or. en 

 

 


