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14.10.2010 A7-0032/126 

Amendement  126 

Edite Estrela, Britta Thomsen 

namens de S&D-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 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 "1 bis. De duur van het in lid 1 bedoelde 

zwangerschapsverlof wordt verlengd tot 

minimum 20 weken, die vóór en/of na de 

bevalling moeten worden opgenomen, 

voor elk zwangerschapsverlof dat ingaat 

op of na 1 januari 2020." 

Or. en 

Motivering 

Doel met dit amendement is de minimumduur van het zwangerschapsverlof tegen 2020 te 

verlengen tot 20 weken. 
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14.10.2010 A7-0032/127 

Amendement  127 

Edite Estrela, Britta Thomsen 

namens de S&D-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 bis (nieuw) 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) Het volgende lid 3 bis wordt 

ingevoegd:  

 "3 bis. De uitkering die werkneemsters in 

de zin van artikel 2 ontvangen, wordt 

verhoogd tot het niveau van het laatste 

maandsalaris of een gemiddeld 

maandsalaris van de werkneemster in de 

zin van artikel 2 voor de hele periode van 

het zwangerschapsverlof, voor elk 

zwangerschapsverlof dat ingaat op of na 1 

januari 2020. De lidstaten mogen 

vastleggen over welke periode het 

gemiddelde maandsalaris wordt 

berekend."  

Or. en 

Motivering 

Doel met dit amendement is het uitkeringsniveau tegen 2020 voor de volledige duur van het 

zwangerschapsverlof vast te stellen op 100%. 
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14.10.2010 A7-0032/128 

Amendement  128 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

namens de S&D-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 ter (nieuw) 

Richtlijn 92/85/EEG 

Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) Het volgende lid 3 ter wordt 

ingevoegd: 

 "3 ter. Gedurende het verplichte deel van 

het zwangerschapsverlof wordt de in punt 

2, onder b), bedoelde uitkering als 

adequaat beschouwd, als er een inkomen 

dat gelijk is aan het laatste maandsalaris 

of aan een gemiddeld maandsalaris van 

de werkneemster in de zin van artikel 2 

mee wordt gewaarborgd;" 

Or. en 

Motivering 

Doel met dit amendement is het uitkeringsniveau voor het verplichte deel vast te stellen op 

100%. 

 

 

 


