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13.10.2010 A7-0032/107 

Amendement  107 

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 – lid 3 – letter d 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 11 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat een 

werkneemster in de zin van artikel 2 

tijdens het zwangerschapsverlof of bij 

terugkeer van het zwangerschapsverlof, 

zoals bepaald in artikel 8, haar werkgever 

mag verzoeken haar werktijden en -

patronen aan te passen en dat de 

werkgever verplicht is een dergelijk 

verzoek in overweging te nemen, waarbij 

de behoeften van de werkgever en de 

werkneemster in aanmerking worden 

genomen. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/108 

Amendement  108 

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 4 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 12 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig 

hun nationale rechtsstelsels, de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat, 

wanneer personen die van mening zijn dat 

hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 

zijn geschonden, voor de rechter of een 

andere bevoegde instantie feiten 

aanvoeren die een dergelijke schending 

kunnen doen vermoeden, de verweerster 

dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 

geschonden. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/109 

Amendement  109 

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 5 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 12 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 12 ter 

Bescherming tegen represailles 

De lidstaten nemen in hun nationale 

wetgeving de nodige maatregelen op om 

personen te beschermen tegen een 

nadelige behandeling of nadelige 

gevolgen als gevolg van een klacht die is 

ingediend of een rechtsvordering die is 

ingesteld met het oog op de handhaving 

van de rechten uit hoofde van deze 

richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\834978NL.doc  PE441.989v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.10.2010 A7-0032/110 

Amendement  110 

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 7 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 12 quinquies 

 

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. en 
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13.10.2010 A7-0032/111 

Amendement  111 

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 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten doen uiterlijk … [twee jaar 

na vaststelling] de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om aan deze richtlijn te voldoen. 

Zij doen de Commissie onverwijld de tekst 

van die bepalingen toekomen, alsmede 

een transponeringstabel ter weergave van 

het verband tussen die bepalingen en deze 

richtlijn. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/112 

Amendement  112 

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 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 

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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/113 

Amendement  113 

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 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. 

Schrappen 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/114 

Amendement  114 

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 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag 

van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Schrappen 

Or. en 

 

 


