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Ændringsforslag 30
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Ligestilling mellem mænd og kvinder 
er et grundlæggende princip i Den 
Europæiske Union. Artikel 21 og 23 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder forbyder enhver 
forskelsbehandling på grund af køn og 
kræver, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder skal sikres inden for alle områder.

(4) Ligestilling mellem mænd og kvinder 
er et grundlæggende princip i Den 
Europæiske Union. Artikel 21 og 23 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder forbyder enhver 
forskelsbehandling på grund af køn og 
kræver, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder skal sikres inden for alle områder, 
herunder også når det handler om at 
skabe balance mellem arbejde og fritid.

Or. pl

Ændringsforslag 31
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I EF-domstolens dom af 26. februar 
2008 i sag C-506/06 Mayr/Flöckner 
fastslog Domstolen, at der er tale om 
direkte kønsdiskrimination, hvis en 
kvindelig ansat stilles ringere på grund af 
fravær i forbindelse med 
fertilitetsbehandling.

Or. nl
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Ændringsforslag 32
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 20 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

Or. pl

Ændringsforslag 33
Christa Prets

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks 
uger før fødslen og mindst seks uger efter 
fødslen.

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk barselsorlov før fødslen er nødvendig for at sikre sundheden for den gravide 
kvinde og hendes ufødte barn. Desuden er den vigtig, fordi fleksibilitet også kan føre til 
pression, f.eks. når arbejdsgivere forsøger at overtale deres ansatte til ikke at tage 
barselsorlov inden fødslen.
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Ændringsforslag 34
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 20 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst to uger 
efter fødslen.

Or. sv

Begrundelse

En lang og rigelig barselsorlov er vigtig for at give forældre mulighed for at kombinere 
familie- og arbejdsliv. Barselsorlov skal dog være en ret, ikke en pligt, og derfor bør der ikke 
være obligatorisk barselsorlov i længere end to uger. Der er tilfælde, hvor moderen ikke er i 
stand til at amme og/eller af andre årsager vælger ikke at tage barselsorlov. F.eks. er der 
tilfælde, hvor faderen tager barselsorlov og tager sig af barnet.

Ændringsforslag 35
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 18 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst seks
uger efter fødslen.

(9) Sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 16 sammenhængende 
uger fordelt før og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på mindst otte
uger efter fødslen. Længden af denne 
barselsorlov bør udvides til 12 uger i 
tilfælde af for tidlig fødsel eller 
flerfødsler, eller hvis moderen ammer.  I 
hele denne orlovsperiode bør 
arbejdstageren fortsat oppebære en ydelse 



PE421.393v01-00 6/68 AM\775081DA.doc

DA

svarende til arbejdstagerens seneste fulde
månedsløn.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. 
I ILO's konvention om 
moderskabsbeskyttelse fra 2000 fastsættes 
en obligatorisk periode på seks uger efter 
fødslen.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 37
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. I 
ILO's konvention om 
moderskabsbeskyttelse fra 2000 fastsættes 
en obligatorisk periode på seks uger efter 
fødslen.

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. 
Barselsorlov bør være en ret, ikke en pligt, 
og derfor bør den obligatoriske del ikke 
være længere end to uger.

Or. sv
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Ændringsforslag 38
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 18 
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. I 
ILO's konvention om 
moderskabsbeskyttelse fra 2000 fastsættes 
en obligatorisk periode på seks uger efter 
fødslen.

(10) Den Internationale 
Arbejdsorganisation anbefaler, at 
barselsorloven som minimum skal vare 20
uger med en ydelse svarende til 
arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. I 
ILO's konvention om 
moderskabsbeskyttelse fra 2000 fastsættes 
en obligatorisk periode på seks uger efter 
fødslen.

Or. pl

Ændringsforslag 39
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ud fra princippet om ligebehandling 
har Domstolen desuden anerkendt 
beskyttelsen af kvinders
beskæftigelsesmæssige rettigheder, og 
navnlig deres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, 
og til at nyde godt af enhver forbedring i 
arbejdsvilkårene, som er blevet indført 
under deres fravær.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl
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Ændringsforslag 40
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I lyset af de demografiske tendenser 
i Europa er det nødvendigt at fremme en 
øget fødselsrate ved hjælp af særlig 
lovgivning og foranstaltninger, der gør 
det muligt at kombinere arbejdsliv, 
privatliv og familieliv mere effektivt.

Or. nl

Ændringsforslag 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på foranstaltninger, 
der kan hjælpe arbejdstagerne med at 
forene deres arbejdsmæssige rettigheder 
og pligter med deres familiemæssige 
rettigheder og pligter er det vigtigt at åbne 
mulighed for længere barselsorlov og 
fædreorlov, også ved adoption.

Or. it

Ændringsforslag 42
Lissy Gröner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at opnå reel ligestilling mellem 
mænd og kvinder er det afgørende, at 
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mænd får krav på fædreorlov efter samme 
bestemmelser, som er gældende for 
barselsorloven, bortset fra længden, 
således at de nødvendige betingelser for 
lige deltagelse af mænd og kvinder i 
arbejds- og familielivet gradvist kan blive 
indført. Det samme bør gælde for ugifte 
par.

Or. de

Ændringsforslag 43
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Erfaringerne viser, at beskyttelsen 
mod overtrædelser af rettighederne i dette 
direktiv kunne styrkes ved at give et eller 
flere ligebehandlingsorganer i hver 
medlemsstat kompetence til at analysere 
problemer i forbindelse med 
forskelsbehandling, undersøge mulige 
løsninger og yde konkret hjælp til ofrene. 
Direktivet bør derfor indeholde 
bestemmelser herom.

(19) Erfaringerne viser, at beskyttelsen 
mod overtrædelser af rettighederne i dette 
direktiv kunne styrkes ved at give behørigt 
uddannet personale i 
beskæftigelsessministeriet og ved 
domstolene i hver medlemsstat 
kompetence til at analysere problemer i 
forbindelse med forskelsbehandling, 
undersøge mulige løsninger og yde konkret 
hjælp til ofrene. Direktivet bør derfor 
indeholde bestemmelser herom.

Or. pl

Ændringsforslag 44
Anna Hedh

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 

(20) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
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bestemmelser. Gennemførelsen af dette 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

bestemmelser. Gennemførelsen af dette 
direktiv kan ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater, 
navnlig nationale love, der ved at 
kombinere barsels- og fædreorlov giver 
moderen ret til mindst 18 ugers 
barselsorlov før og/eller efter fødslen og 
med en ydelse, der mindst svarer til den, 
der er fastsat i nærværende direktiv.

Or. sv

Begrundelse

På side 8 i begrundelsen til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 3. oktober 
2008 skriver Kommissionen, at ”Nationale love, der giver mødre ret til mindst 18 ugers orlov 
fordelt før og/eller efter fødslen med en ydelse svarende til mindst den i direktivet omfattede 
ydelse, anses for at være orlovsordninger i forbindelse med dette direktiv.” Dette 
ændringsforslag præciserer denne hensigt i en relevant betragtning.

Ændringsforslag 45
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Gennemførelsen af dette 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

(20) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Gennemførelsen af dette 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater. 
Medlemsstater, der ikke allerede har gjort 
dette, opfordres kraftigt til træffe 
passende foranstaltninger for at sikre 
ligebehandling af arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, både i den offentlige og i den 
private sektor, samt arbejdstagere der ikke 
falder ind under definitionerne i artikel 2 
i direktiv 92/85/EØF, således at der opnås 
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størst muligt udbytte af højere fødselsrater 
og højere beskæftigelsesrater for kvinder. 
Med dette for øje bør skattefordele for 
arbejdsgivere overvejes.

Or. en

Begrundelse

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Ændringsforslag 46
Doris Pack

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Følgende betragtning 8a indsættes:

8a. Barselsorloven i henhold til dette 
direktiv bør ikke stå i modsætning til 
medlemsstaternes bestemmelser om 
forældreorlov eller forældretid, og 
hensigten er på ingen måde at omgå disse 
ordninger. Barselsorlov og forældreorlov 
bør supplere hinanden og kan i 
kombination bidrage til at forene arbejds-
og familieliv. Det bør være op til 
forældrene selv, om de vil vende tilbage til 
arbejdet kort efter fødslen eller benytte 
medlemsstaternes muligheder for 
forældreorlov eller forældretid.

Or. de
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Ændringsforslag 47
Doris Pack

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Betragtning 15 affattes således:
"sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 24
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst otte uger [...] 
efter fødslen."

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af barselsorloven fra de nuværende 14 uger til 24 uger vil gøre det muligt for 
kvinder, der netop har født, at amme, hvis de vælger dette, i en uafbrudt periode på seks 
måneder, uden at de er nødt til at jonglere med andre muligheder, f.eks. at fremskaffe 
lægeerklæringer.

Ændringsforslag 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1) Betragtning 15 affattes således:
"sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
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barselsorlov i mindst 16
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst fire uger [...] 
efter fødslen."

Or. fr

Ændringsforslag 49
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1) Betragtning 15 affattes således:
"sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 20 
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst to uger [...] efter 
fødslen"

Or. sv

Begrundelse

En lang og rigelig barselsorlov er vigtig for at give forældre mulighed for at kombinere 
familie- og arbejdsliv. Barselsorlov skal dog være en ret, ikke en pligt, og derfor bør der ikke 
være obligatorisk barselsorlov i længere end to uger. Der er tilfælde, hvor moderen ikke er i 
stand til at amme og/eller af andre årsager vælger ikke at tage barselsorlov. F.eks. er der 
tilfælde, hvor faderen tager barselsorlov og tager sig af barnet.
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Ændringsforslag 50
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1) Betragtning 15 affattes således:
“Forældre har ret til forældreorlov, som 
kan deles imellem dem i 
overensstemmelse med national 
lovgivning eller praksis.”

Or. sv

Begrundelse

Det er først og fremmest moderen og faderen, der har ansvaret for deling af forældreorloven, 
som bør være baseret på national lovgivning.

Ændringsforslag 51
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1) Betragtning 15 affattes således: 

"sårbarheden hos arbejdstagere, 
som er gravide, som lige har født, 
eller som ammer, nødvendiggør en 
ret til barselsorlov i mindst 22
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en 
obligatorisk barselsorlov på 
mindst 16 uger [...] efter fødslen."
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Or. pt

Ændringsforslag 52
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Betragtning 15 affattes således: 
“sårbarheden hos arbejdstagere, som er 
gravide, som lige har født, eller som 
ammer, nødvendiggør en ret til 
barselsorlov i mindst 14 
sammenhængende uger fordelt før 
og/eller efter fødslen og en obligatorisk 
barselsorlov på mindst otte uger fordelt 
før og/eller efter fødslen. I lyset af, at 
homoseksuelle par i nogle medlemsstater 
har samme forældrerettigheder som andre 
par, bør medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger for at sikre, at en 
homoseksuel forælder – hvad enten 
vedkommende er barnets biologiske ophav 
eller har adopteret barnet – ikke udsættes 
for forskelsbehandling med hensyn til 
barsels-, fædre-, forældre- og 
adoptionsorlov.

Or. en

Begrundelse

Det er uomgængeligt – og en grundlæggende rettighed såvel som en alment anerkendt 
værdinorm i EU – at alle forældre skal have præcis samme rettigheder.
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Ændringsforslag 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) Artikel 2 affattes således:
”Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a) gravid arbejdstager: enhver 
arbejdstager uanset kontraktform, 
herunder hushjælp, som er gravid, og 
som underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis
b) arbejdstager, som lige har født: 
enhver arbejdstager, uanset 
kontraktform, herunder hushjælp, som 
lige har født som defineret efter national 
lovgivning og/eller praksis, og som 
underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med denne 
lovgivning og/eller praksis
c) ammende arbejdstager: enhver 
arbejdstager uanset kontraktform, 
herunder hushjælp, som ammer som 
defineret i national lovgivning og/eller 
praksis, og som underretter 
arbejdsgiveren om sin tilstand i 
overensstemmelse med denne lovgivning 
og/eller praksis."

Or. it
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Ændringsforslag 54
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) Artikel 2 affattes således:
"Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

a) arbejdstager: enhver person, som 
udfører en hvilken som helst form for 
arbejde, hvad enten det er som ansat, 
selverhvervende, medlem af et kooperativ 
eller medhjælpende ægtefælle, eller en 
person, der er arbejdsløs.

b) gravid arbejdstager: enhver 
arbejdstager, som er gravid, og som 
underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis
c) arbejdstager, som lige har født: 
enhver arbejdstager, som lige har 
født som defineret efter national 
lovgivning og/eller praksis, og som 
underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med 
denne lovgivning og/eller praksis

d) ammende arbejdstager: enhver 
arbejdstager, som ammer som 
defineret i national lovgivning 
og/eller praksis, og som 
underretter arbejdsgiveren om sin 
tilstand i overensstemmelse med 
denne lovgivning og/eller praksis."



PE421.393v01-00 18/68 AM\775081DA.doc

DA

Or. pt

Ændringsforslag 55
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1ga) Artikel 7, stk. 1, affattes således:
”Artikel 7
Natarbejde
1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at en arbejdstager som defineret i artikel 
2 ikke skal udføre natarbejde [...]:
a) i løbet af de sidste ti uger før fødslen
b) i den resterende del af graviditeten, 
hvis dette er påkrævet af hensyn til 
moderens eller fostrets sundhed
c) i løbet af hele den periode, hvor der 
ammes, hvis dette er påkrævet af hensyn 
til moderens eller barnets sundhed.

Or. pt

Begrundelse

Gravide arbejdstagere og arbejdstagere, som lige har født eller som ammer, bør have særlige 
vilkår med hensyn til natarbejde, når dette er nødvendigt af hensyn til deres egen eller 
barnets sundhed. 

Ændringsforslag 56
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger skal i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis 
omfatte muligheden for:
a) overgang til en passende arbejdstid i 
dagtimerne, eller
b) fritagelse for arbejde eller forlængelse 
af barselsorloven, når overgang til 
dagarbejde ikke er teknisk og/eller 
objektivt muligt [...]."

Or. pt

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 54.

Ændringsforslag 57
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdstagere, som ønsker at blive 
fritaget for natarbejde, skal informere 
deres arbejdsgiver og aflevere en 
lægeerklæring i de tilfælde, der henvises 
til i artikel 1, litra b) og c) ovenfor og i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
regler. 

Or. pt

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 54.
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Ændringsforslag 58
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) Artikel 7, stk. 1, affattes således:
"
1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at en arbejdstager som defineret i artikel 
2 ikke skal udføre natarbejde under 
graviditeten, så længe der ammes, og i 12 
måneder efter fødslen."

Or. en

Begrundelse

En bestemmelse, der fritager kvinder fra natarbejde, indtil barnet er 12 måneder gammelt, vil 
bidrage til kvindens sundhed og hendes mulighed for at tage sig af barnet. Bestemmelsen 
sikrer endvidere, at kvinders rettigheder på dette område respekteres i hele EU.

Ændringsforslag 59
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) Følgende indsættes som stk. 2a:
"2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fædre til børn under 12 måneder ikke skal 
udføre natarbejde.”
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Or. en

Begrundelse

Hvis fædrene inkluderes i bestemmelsen, får faderen mulighed for at være mere til stede og 
mere involveret i barnets liv.

Ændringsforslag 60
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) Artikel 7, stk. 2, litra b, affattes 
således:
“b) fritagelse for arbejde eller 
forlængelse af barselsorloven, når 
overgang til dagarbejde ikke er teknisk 
og/eller objektivt muligt [...]."

Or. en

Begrundelse

Hvis sætningen “eller ikke med rimelighed kan forlanges” medtages, får arbejdsgiverne for 
store muligheder for at hævde, at de ikke kan overflytte arbejdstagerne til dagarbejde.

Ændringsforslag 61
Anne Van Lancker

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) Artikel 7, stk. 2, affattes således:
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"2. De i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger skal i overensstemmelse 
med national lovgivning og/eller praksis 
omfatte muligheden for:
[...] overgang til dagarbejde [...] .”

Or. en

Ændringsforslag 62
Maria Petre

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1g) Følgende artikel 7a indsættes:
"Artikel 7a
Overarbejde
1. Arbejdstagere, som er gravide eller har 
et barn under 12 måneder, kan ikke 
pålægges at udføre overarbejde.
2. Arbejdstagere, som ammer, kan ikke 
pålægges at udføre overarbejde under 
ammeperioden, i tilfælde hvor der er 
behov for en sådan bestemmelse af 
hensyn til arbejdstagerens eller barnets 
sundhed."

Or. fr

Begrundelse

Kvinder bør have ret til positiv særbehandling i forbindelse med overarbejde, så de får 
mulighed for at tilbringe mere tid med deres spædbørn. Derfor bør der tilføjes en ny 
bestemmelse, der giver arbejdstageren mulighed for at nægte overarbejde, så længe barnet er 
under 12 måneder.
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Ændringsforslag 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1g) Følgende artikel 7a indsættes:
"Artikel 7a
I perioden, der ligger efter den i artikel 7, 
stk. 1, nævnte periode, som den nationale 
kompetente myndighed har fastsat, skal 
kvindelige og mandlige arbejdstagere, der 
har børn på op til tre år, ikke pålægges 
natarbejde. For enlige forældre kan 
denne periode forlænges i henhold til 
procedurer fastlagt af medlemsstaterne.
Ligeledes kan perioden forlænges for 
forældre til børn med alvorlige handicap i 
henhold til procedurer fastlagt af 
medlemsstaterne.”

Or. it

Ændringsforslag 64
Lissy Gröner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Barselsorlov (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Ændringsforslag 65
Christa Klaß

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den gældende bestemmelse om 14 uger bør bevares, da den giver medlemsstaterne 
tilstrækkeligt spillerum til også at indføre andre modeller ud over barselsorloven og 
kombinere dem med hinanden, navnlig forældretid, som også inddrager fædrene. 
Medlemsstaterne har allerede udviklet sådanne modeller. Tyskland har indført et system med 
forældretid, som omfatter op til tre år i umiddelbar tilknytning til barselsorloven, hvoraf 14 
måneder er sikret med betaling af forældrepenge.

Ændringsforslag 66
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 16 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. fr
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Ændringsforslag 67
Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 24 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt varierer barselsorlovens længde fra 8 uger til 45 uger i de 27 
medlemsstater, hvoraf nogle er betalt og andre uden løn. I nogle lande skal der bedes om 
ekstra uger til at fortsætte amningen ud over den betalte barselsorlovsperiode. En udvidelse 
af barselsorloven fra de nuværende 14 uger til 24 uger vil gøre det muligt for kvinder, der 
netop har født, at amme, hvis de vælger dette, i en uafbrudt periode på seks måneder, uden at 
de er nødt til at jonglere med andre muligheder, f.eks. at fremskaffe lægeerklæringer.

Ændringsforslag 68
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 22 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. pt
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Ændringsforslag 69
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 20 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. pl

Ændringsforslag 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 18 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 barselsorlov i 
mindst 16 sammenhængende uger fordelt 
før og/eller efter fødslen.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Christa Klaß

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den hidtidige bestemmelse i stk. 2 bør fortsat gælde. Der skal tages hensyn til praksis i 
medlemsstaterne. Der skal også tages hensyn til, at virksomhederne har brug for 
planlægningssikkerhed, hvad angår placeringen af barselsorloven.

Ændringsforslag 72
Christa Prets

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger før fødslen og mindst 
seks uger efter fødslen. Medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at arbejdstagere som defineret i 
artikel 2 frit kan vælge, hvornår den ikke-
obligatoriske del af barselsorloven 
placeres, før eller efter fødslen.

Or. de
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Begrundelse

En obligatorisk barselsorlov før fødslen er nødvendig for at sikre sundheden for den gravide 
kvinde og hendes ufødte barn. Desuden er den vigtig, fordi fleksibilitet også kan føre til 
pression, f.eks. når arbejdsgivere forsøger at overtale deres ansatte til ikke at tage 
barselsorlov inden fødslen.

Ændringsforslag 73
Urszula Krupa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst otte uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Or. pl

Ændringsforslag 74
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk betalt barselsorlov 
på mindst otte uger efter fødslen.
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kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

Or. fr

Ændringsforslag 75
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst to uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Or. sv

Begrundelse

Barselsorlov skal være en ret, ikke en pligt, og derfor bør der ikke være obligatorisk 
barselsorlov i længere end to uger. Der er tilfælde, hvor moderen ikke er i stand til at amme 
og/eller af andre årsager vælger ikke at tage barselsorlov. F.eks. er der tilfælde, hvor faderen 
tager barselsorlov og tager sig af barnet.

Ændringsforslag 76
Doris Pack

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne kan udvide den i 
henhold til dette direktiv obligatoriske del 
af barselsorloven til maksimalt otte uger 
efter fødslen og/eller maksimalt seks uger 
før fødslen, hvis arbejdstagerne får 
mulighed for at afgive en erklæring, som 
til enhver tid kan tilbagekaldes, om at de 
udtrykkeligt erklærer sig villige til at 
arbejde i denne udvidede periode.

Or. de

Ændringsforslag 77
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit 
kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske 
del af barselsorloven placeres, før eller 
efter fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov kan 
deles mellem forældrene i 
overensstemmelse med national 
lovgivning eller praksis og i 
overensstemmelse med forældrenes fælles 
ansvar og frie valg.

Or. sv

Begrundelse

Det er først og fremmest moderen og faderen, der har ansvaret for deling af barselsorloven, 
som bør være baseret på national lovgivning.
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Ændringsforslag 78
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk betalt barselsorlov 
på mindst 16 uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen. De obligatoriske 16 uger gælder 
for alle arbejdstagere, uanset antallet af 
dage de hidtil har arbejdet.

Or. pt

Ændringsforslag 79
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne periode kan, hvis parret er 
enige og anmoder derom, deles med 
faderen i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats lovgivning.

Or. pt
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Ændringsforslag 80
Edit Bauer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk betalt barselsorlov 
på mindst seks uger efter fødslen. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Or. en

Ændringsforslag 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst seks uger efter fødslen.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal 
omfatte en obligatorisk barselsorlov på 
mindst fire uger efter fødslen.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 frit kan vælge, 
hvornår den ikke-obligatoriske del af 
barselsorloven placeres, før eller efter 
fødslen.

Or. fr
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Ændringsforslag 82
Doris Pack

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at beskytte såvel moderens som 
barnets sundhed træffer medlemsstaterne 
de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at arbejdstagerne frit og uden tvang 
kan vælge, om de ønsker at tage den ikke-
obligatoriske barselsorlovsperiode før 
fødslen eller ej.

Or. de

Ændringsforslag 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med flerfødsler 
forlænges den obligatoriske barselsorlov 
med en måned for hvert barn ud over det 
første.

Or. it

Ændringsforslag 84
Christa Klaß

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arbejdstageren skal oplyse perioden 
for den valgte barselsorlov mindst to 
måneder, før den påbegyndes. 

Or. de

Begrundelse

Med indførelsen af pligt til at oplyse perioden for barselsorloven får virksomhederne 
planlægningssikkerhed. I modsat fald ville organisationen af driften navnlig i små og 
mellemstore virksomheder stå over for store vanskeligheder.

Ændringsforslag 85
Christa Prets

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn, kejsersnit og 
flerfødsler. Varigheden af den supplerende 
orlov efter fødslen skal være mindst 12 
uger og gøre det muligt at tage hensyn til 
moderens og barnets/børnenes særlige 
behov.

Or. de

Begrundelse

Udvidelsen af barselsorloven efter fødslen i de ovennævnte tilfælde bør være på mindst 12 
uger, uafhængig af længden af den allerede brugte barselsorlov. Den sundhedsmæssige 
beskyttelse af den ammende moder skal prioriteres i disse tilfælde.
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Ændringsforslag 86
Maria Petre

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov med fuld løn i tilfælde 
af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af 
barnet umiddelbart i forlængelse af 
fødslen, handicappede børn og flerfødsler, 
eller såfremt moderen er handicappet.
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

Or. fr

Begrundelse

Kvinder bør kompenseres, så de ikke kommer til at stå økonomisk ringere af at blive mødre.  

Ændringsforslag 87
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
fire ugers supplerende orlov i tilfælde af 
for tidlig fødsel, flerfødsler eller hvis 
moderen ammer.



PE421.393v01-00 36/68 AM\775081DA.doc

DA

Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således 
at der kan tages hensyn hertil.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov med fuld løn i tilfælde 
af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af 
barnet umiddelbart i forlængelse af 
fødslen, handicappede børn, handicappede 
mødre, og flerfødsler. Varigheden af den 
supplerende orlov skal stå i forhold til 
moderens og barnets/børnenes særlige 
behov, således at der kan tages hensyn 
hertil. Medlemsstaterne sikrer ligeledes 
mulighed for orlov på 12 uger med fuld 
løn i tilfælde af dødfødsel. 

Or. pt

Ændringsforslag 89
Edit Bauer

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
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foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende barselsorlov i tilfælde af for 
tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende 
barselsorlov skal stå i forhold til moderens 
og barnets/børnenes særlige behov, således 
at der kan tages hensyn hertil.

Or. en

Ændringsforslag 90
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov i tilfælde af for tidlig 
fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet 
umiddelbart i forlængelse af fødslen, 
handicappede børn og flerfødsler. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at der gives 
supplerende orlov med fuld løn i tilfælde 
af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af 
barnet umiddelbart i forlængelse af 
fødslen, handicappede børn, handicappede 
mødre, teenagemødre, flerfødsler, eller 
fødsler, der finder sted inden for 18 
måneder efter den foregående fødsel. 
Varigheden af den supplerende orlov skal 
stå i forhold til moderens og 
barnets/børnenes særlige behov, således at 
der kan tages hensyn hertil.

Or. pt

Begrundelse

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
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adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Ændringsforslag 91
Lissy Gröner

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i 
tilfælde, hvor der opstår sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten 
fire uger eller mere før fødslen, ikke har 
konsekvenser for barselsorlovens længde."

5. Medlemsstaterne sikrer, at fravær fra 
arbejde, der skyldes sygdom eller 
komplikationer som følge af graviditeten, 
ikke har konsekvenser for barselsorlovens 
længde.

Or. de

Ændringsforslag 92
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne garanterer ret til 
særlige arbejdsvilkår for mødre og fædre, 
der tager vare på handicappede børn. 

Or. pt
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Ændringsforslag 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som artikel 8a indsættes:
"Artikel 8a
Adoptionsorlov
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at tilsvarende 
barselsorlov er tilladt i forbindelse med 
adoption."

Or. it

Ændringsforslag 94
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som artikel 8a indsættes:
"Artikel 8a
Fædreorlov
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre arbejdstagere 
med nyfødte børn ret til fædreorlov, som 
ikke kan overdrages til moderen, med fuld 
løn i mindst fire sammenhængende uger, 
heraf to obligatoriske, efter fødslen.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre fædre en 
særlig orlov inklusive den uudnyttede del 
af moderens barselsorlov i tilfælde af, at 
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moderen er afgået ved døden eller er 
fysisk uegnet til at tage vare på barnet."

Or. pt

Ændringsforslag 95
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som artikel 8a indsættes:
"Artikel 8a
Fædreorlov
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre arbejdstagere 
med nyfødte børn ret til fædreorlov, som 
ikke kan overdrages til moderen, med fuld 
løn i mindst fire sammenhængende, 
obligatoriske uger efter fødslen." 

Or. en

Ændringsforslag 96
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som artikel 8a indsættes:
"Artikel 8a
 Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre 
arbejdstagere, hvis partner for nylig har 
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født, ret til fædreorlov/fælles barselsorlov, 
som ikke kan overdrages til moderen, med 
fuld løn i mindst fire sammenhængende 
uger, heraf to obligatoriske, som skal 
afholdes enten to uger før eller efter 
fødslen."

Or. en

Begrundelse

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it.

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning.

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Ændringsforslag 97
Anne Van Lancker

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som artikel 8a indsættes:
"Artikel 8a
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Fædreorlov
Medlemsstaterne og/eller 
arbejdsmarkedets parter træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
arbejdstagere betalt barselsorlov i mindst 
to sammenhængende uger efter fødslen i
overensstemmelse med national 
lovgivning, kollektive overenskomster og 
praksis."

Or. en

Begrundelse

Ordførerens intention om at indføre rettigheder i forbindelse med fædreorlov bør støttes. 
Formuleringen er imidlertid for restriktiv og omfatter ikke nødvendigvis alle familieformer, 
såsom par af samme køn eller sammenbragte familier. 

Ændringsforslag 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1. fastsatte barselsorlov. Afskedigelse, der 
finder sted i denne periode, skal anses for 
at udgøre forskelsbehandling undtagen i 
særlige tilfælde, som ikke har forbindelse 
med arbejdstagerens tilstand og er 
behørigt og skriftligt begrundet, hvor 
afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. it
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Ændringsforslag 99
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i 
særlige tilfælde, som ikke har forbindelse 
med deres tilstand, hvor afskedigelse er 
tilladt efter national lovgivning og/eller 
praksis, eventuelt med den kompetente 
myndigheds samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdsgivere ikke kan afbryde barsels-, 
fædre- eller forældreorloven af hensyn til 
deres egen bekvemmelighed, samt forbyde 
afskedigelse og ethvert skridt med henblik 
på afskedigelse af arbejdstagere som 
defineret i artikel 2 i perioden fra 
graviditetens indtræden til udløbet af det 
første år efter fødslen. 

Or. pt

Ændringsforslag 100
Doris Pack

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til mindst fire måneder efter 
fødslen, undtagen i særlige tilfælde, som
ikke har forbindelse med deres tilstand, 
hvor afskedigelse er tilladt efter national 
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efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. de

Ændringsforslag 101
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand og er behørigt og skriftligt 
begrundet, hvor afskedigelse er tilladt efter 
national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

Or. en

Begrundelse

Kvinder gives bedre retsbeskyttelse imod afskedigelser og i forbindelse med 
arbejdstidsaftaler, når de vender tilbage til deres arbejde efter barselsorloven. Uafhængigt af 
anmodning fra den pågældende arbejdstager bør der i tilfælde af afskedigelse forelægges en 
skriftlig berettiget begrundelse, der ikke kan knyttes til graviditeten og barselsorloven.
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Ændringsforslag 102
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 
1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige 
tilfælde, som ikke har forbindelse med 
deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt 
efter national lovgivning og/eller praksis, 
eventuelt med den kompetente myndigheds 
samtykke.

1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde afskedigelse 
og ethvert skridt med henblik på 
afskedigelse af arbejdstagere som defineret 
i artikel 2 i perioden fra graviditetens 
indtræden frem til 12 måneder efter 
udløbet af den i artikel 8, stk. 1, fastsatte 
barselsorlov, undtagen i særlige tilfælde, 
som ikke har forbindelse med deres tilstand 
og er behørigt og skriftligt begrundet, 
hvor afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod afskedigelse, der spænder over en periode fra begyndelsen af en graviditet og 
frem til 12 måneder efter udløbet af barselsorloven, ville give en større beskyttelse for 
kvinder, som har taget barselsorlov, og sikre deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  En 
skriftlig begrundelse for afskedigelsen er nødvendig for at bekæmpe forskelsbehandling af 
kvinder.

Ændringsforslag 103
Christa Prets

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
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nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden et år efter udløbet af den i 
artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal 
arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget 
begrundelse af afskedigelsen, hvis 
arbejdstageren anmoder herom.

Or. de

Ændringsforslag 104
Maria Petre

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden ni måneder efter udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal 
arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget 
begrundelse af afskedigelsen.

Or. fr

Begrundelse

En periode på ni måneder synes at være mere rimelig med henblik på at give arbejdstageren, 
som har født, mulighed for at tilpasse sig sin nye livsrytme, tilbagevenden til arbejdet, og de 
forandringer, som har fundet sted på arbejdspladsen under hendes fravær.  
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Ændringsforslag 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 
hvis arbejdstageren anmoder herom.

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Afskedigelse, som finder 
sted inden 12 måneder efter udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal 
betragtes som forskelsbehandling, 
undtagen i særlige tilfælde, som ikke har 
forbindelse med kvindens tilstand og er 
behørigt og skriftligt begrundet, hvor 
afskedigelse er tilladt efter national 
lovgivning og/eller praksis, eventuelt med 
den kompetente myndigheds samtykke.

Or. it

Ændringsforslag 106
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden seks måneder efter udløbet af 
den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, 
skal arbejdsgiveren skriftligt give en 
berettiget begrundelse af afskedigelsen, 

2) Når en arbejdstager som defineret i 
artikel 2 afskediges i den periode, der er 
nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt 
give en berettiget begrundelse af 
afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder 
sted inden 12 måneder efter udløbet af den 
i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal 
arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget 
begrundelse af afskedigelsen.
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hvis arbejdstageren anmoder herom.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at forbyde 
forskelsbehandling af gravide kvinder på 
arbejdsmarkedet ved at skabe lige 
muligheder i forbindelse med 
rekruttering, såfremt de opfylder alle krav 
til den pågældende stilling.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør garantere lige adgang til arbejdsmarkedet for gravide kvinder, således 
at graviditet ikke ødelægger kvinders karrierer og muligheder for professionel udvikling alene 
af den grund, at det udgør en ekstra byrde for arbejdsgiveren at ansætte en gravid 
arbejdstager.  

Ændringsforslag 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere på fædreorlov og i de tre 
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derpå følgende måneder har ret til samme 
beskyttelse imod afskedigelser i henhold 
til denne artikel som kvindelige 
arbejdstagere som defineret i artikel 2.

Or. it

Ændringsforslag 109
Emine Bozkurt

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
arbejdstagere under fædreorlov/fælles 
barselsorlov har ret til samme beskyttelse 
imod afskedigelser i henhold til denne 
artikel som arbejdstagere som defineret i 
artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstageren bør under fædreorlov eller fælles barselsorlov have samme ret til beskyttelse 
imod afskedigelser som arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer.

Ændringsforslag 110
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Medlemsstaterne skal opmuntres til at 
vedtage foranstaltninger, som sikrer, at en 
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arbejdstager kan vælge at arbejde på 
nedsat tid i højst et år med fuld beskyttelse 
imod afskedigelse og fuld ret til 
genindtrædelse i deres fuldtidsstilling 
samt opretholdelse af deres lønniveau ved 
udløbet af denne periode. 

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning kan bidrage til en bedre balance mellem, privat-, familie- og arbejdsliv, 
idet den gør det lettere for arbejdstageren at tilpasse sig sin nye situation. 

Ændringsforslag 111
Anne Van Lancker

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som artikel 10a indsættes:
"Artikel 10 a 
Amning
1. En kvinde skal have ret til en eller flere 
daglige pauser eller nedsat arbejdstid med 
henblik på amning.
2. Tidsrummet, hvor ammepauser eller 
nedsat arbejdstid er tilladt, antallet og 
varigheden af pauser samt procedurerne 
for nedsættelse af arbejdstiden fastsættes i 
henhold til national lov og praksis. 
Pauserne eller den nedsatte arbejdstid 
skal anses som arbejdstid og aflønnes 
tilsvarende."

Or. en
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Begrundelse

Sammenhæng med ILO-konventionen om beskyttelse af moderskabet.

Ændringsforslag 112
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Nr. 1) affattes således:
"1) I de tilfælde, der er omhandlet i 
artikel 5, 6 og 7, skal de i artikel 2 
definerede arbejdstageres rettigheder i 
forbindelse med arbejdsaftalen, 
herunder bevarelse af deres løn eller
oppebærelse af en tilsvarende ydelse, 
sikres i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis."

Or. fr

Ændringsforslag 113
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Nr. 2), litra b, affattes således:
"b) skal bevarelse af lønnen eller
oppebærelse af en tilsvarende ydelse 
sikres de i artikel 2 definerede 
arbejdstagere."

Or. fr
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Ændringsforslag 114
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 b
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, og til at nyde godt af enhver 
forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville 
have været berettiget til under deres 
fravær."

c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 
2 sikres ret til at vende tilbage til det 
samme eller et tilsvarende arbejde med 
betingelser og vilkår, som ikke er mindre 
gunstige, samme løn, stillingskategori og 
pligter som før, og til at nyde godt af 
enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som 
de ville have været berettiget til under 
deres fravær."

Or. pt

Begrundelse

En "tilsvarende" stilling skal indebære samme løn, stillingskategori og pligter som før 
orloven. 

Ændringsforslag 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra -b (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-b) I nr. 2 indsættes følgende efter litra b):
"ba) skal enhver lønstigning, som en 
arbejdstager på barselsorlov er berettiget 
til, tildeles automatisk, uden at den 
pågældende arbejdstager er nødt til at 
afbryde sin orlov for at kunne nyde godt 
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af lønstigningen."

Or. en

Begrundelse

Hvis der sker lønstigning inden for den stillingskategori, som den pågældende arbejdstager 
på barselsorlov arbejder indenfor, bør denne stigning træde automatisk i kraft, således at 
arbejdstageren ikke er nødt til at afbryde sin orlov blot for at opnå den pågældende 
lønstigning og derpå genoptage orloven. Dette vil ydermere både lette og forenkle 
arbejdsgiverens administrative arbejde.

Ændringsforslag 116
Maria Petre

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for tilsvarende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end 85 % af den pågældende 
arbejdstagers sidst udbetalte månedsløn 
eller gennemsnitlige månedsløn.
Medlemsstaterne kan fastlægge den 
periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. fr

Begrundelse

Den Internationale Arbejdsorganisation anbefaler, at barselsorloven som minimum skal vare 
18 uger med en ydelse svarende til arbejdstagerens seneste fulde månedsløn. 85 % synes at 
være en tilstrækkelig stor andel til, at man ikke straffer familier for at få et barn.
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Ændringsforslag 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn. Ydelsen må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. en

Begrundelse

Graviditet, fødsel og amning må i henhold til direktiv 2006/54/EF om lige muligheder for og
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
(omarbejdning), ikke give anledning til forskelsbehandling. Indførelsen af et loft for ydelser 
under barselsorlov under henvisning til en tilsvarende løn kan anses for at udgøre en form for 
forskelsbehandling, som således er i strid med gældende EU-lovgivning om lige muligheder 
for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Ændringsforslag 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 

“3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for tilsvarende, når den sikrer en 
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indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen."

indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Ved beregningen skal enhver 
lovbestemt eller kontraktmæssig fastsat 
lønstigning medregnes. Et sådant loft må 
ikke være lavere end 80 % af den 
pågældende arbejdstagers sidst udbetalte 
eller gennemsnitlige månedsløn.
Medlemsstaterne kan fastlægge den 
periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen."

Or. it

Ændringsforslag 119
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. fr
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Ændringsforslag 120
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c 
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for passende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagerne ville få under 
sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge 
den periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra 
b), anses for tilsvarende, når den sikrer en 
indtægt, der mindst svarer til den seneste 
månedsløn eller en gennemsnitlig 
månedsløn, eventuelt inden for et loft 
fastsat i henhold til den nationale 
lovgivning. Dette loft må ikke være lavere 
end 100 % af den pågældende 
arbejdstagers sidst udbetalte eller 
gennemsnitlige månedsløn. 
Medlemsstaterne kan fastlægge den 
periode, der lægges til grund for 
beregningen af gennemsnitslønnen.

Or. pt

Ændringsforslag 121
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Den ydelse, som arbejdstagere er 
berettiget til i henhold til artikel 2, må 
under alle omstændigheder ikke være 
lavere end den ydelse, som de i artikel 2 
definerede arbejdstagere ville få under 
sygeorlov.

Or. en
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Begrundelse

Angivelsen af, at ydelsen ikke må være mindre end sygedagpengebeløbet sikrer, at direktivet 
tager hensyn mødre, der får en meget lav løn, hvilket navnlig er tilfældet i de nye 
medlemsstater.

Ændringsforslag 122
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 11, nr. 4, ophæves.

Or. pt

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at godkendelseskriteriet i artikel 11, nr. 4, i direktiv 92/85/EF 
fjernes, hvis alle kvinder skal have samme ret til betalt barselsorlov på en sådan måde, at det 
er i overensstemmelse arbejdstagernes mobilitet og EU's fælles principper for flexicurity. 

Det er meningsløst, at Kommissionens forslag anerkender retten til barselsorlov og samtidig 
tillader, at kvinder må forlade deres job og miste deres indkomst, hvis de ikke opfylder 
vilkårene for betalt barselsorlov i henhold til national lov.

Ændringsforslag 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 

5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
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barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov. 

barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov med henblik på at 
sikre en bedre forening af arbejds-, privat-
og familieliv. Arbejdsgivere kan kun afslå 
en sådan anmodning, hvis de 
organisatoriske ulemper er 
uforholdsmæssigt store i forhold til 
fordelene for arbejdstageren.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er ikke i overensstemmelse med Parlamentets holdning til 
arbejdstidsdirektivet (vedtaget den 17. december 2008) i sin nuværende form. Europa-
Parlamentets ændring nr. 11 til Rådets fælles holdning fastslår, at en arbejdsgiver kun kan 
afslå en sådan anmodning, hvis de organisatoriske ulemper for arbejdsgiveren er 
uforholdsmæssigt store i forhold til fordelene for arbejdstageren.

Den forslåede artikel indeholder i sin nuværende form ikke nogen henvisning til EU's fælles 
principper for flexicurity. Det nuværende forslag vedrørende barselsdirektivet "bør 
understøtte ligestillingen mellem kønnene" og "skabe muligheder for forening af arbejde og 
familieliv".

Ændringsforslag 124
Edite Estrela

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov.

5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at overveje
sådanne anmodninger seriøst under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov med henblik på at 
sikre en bedre balance mellem arbejds-, 
privat- og familieliv. Arbejdsgivere kan 
kun afslå en sådan anmodning, hvis de 
organisatoriske ulemper er 
uforholdsmæssigt store i forhold til 
fordelene for arbejdstageren.

Or. pt

Begrundelse

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Ændringsforslag 125
Anne Van Lancker

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at tage sådanne 
anmodninger i betragtning under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov.

5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere 
som defineret i artikel 2 under 
barselsorloven eller ved tilbagevenden fra 
barselsorlov som defineret i artikel 8 kan 
anmode om ændringer i deres arbejdstider 
og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne 
skal være forpligtede til at overveje
sådanne anmodninger alvorligt under 
hensyntagen til arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes behov samt anføre 
objektive grunde, såfremt anmodningen 
nægtes.

Or. en

Ændringsforslag 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Efter stk. 5 indsættes som stk. 5a:
"5a) Arbejdsgiveren sikrer, at 
arbejdstiden for den gravide arbejdstager 
tager hensyn til behovet for regelmæssige 
og ekstraordinære lægeundersøgelser."

Or. en

Begrundelse

Lægeundersøgelser er obligatoriske for gravide kvinder og yderst vigtige for fostrets normale 
udvikling, og arbejdsgiveren må derfor sørge for at sikre fleksibilitet i den gravide 
arbejdstagers arbejdstider.
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Ændringsforslag 127
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a) Medlemsstaterne opmuntrer 
arbejdsgiverne til at etablere 
børnepasningsfaciliteter for 
arbejdstageres børn under tre år."

Or. en

Begrundelse

Mangel på børnepasningsfaciliteter er en ubestridt realitet i EU. Denne bestemmelse er af 
afgørende betydning for at forhindre kvinder i at opgive at være erhvervsaktive som følge af, 
at de skal tage vare på mindre børn.

Ændringsforslag 128
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende tekst indsættes:
"5a) Medlemsstaterne opfordrer 
arbejdsgiverne til om nødvendigt og på 
anmodning fra arbejdstageren at bidrage 
med hjælp til reintegrering og uddannelse 
af arbejdstagere, der genoptager deres 
aktiviteter efter endt barselsorlov."

Or. pt
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Ændringsforslag 129
Anne Van Lancker

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a) Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
traditioner og praksis passende 
foranstaltninger til at fremme dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter på de 
relevante niveauer med henblik på at 
bidrage med hjælp til reintegrering og 
uddannelse af arbejdstagere, der 
genoptager deres aktiviteter efter endt 
barselsorlov."

Or. en

Ændringsforslag 130
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 11a
Fritagelse fra arbejde til amning eller 
flaskegivning
1. En mor, som ammer sit barn, har ret til 
fritagelse fra arbejdet med henblik herpå 
under ammeperioden.
2. Hvis barnet ikke ammes, og faderen og 
moderen arbejder, har en af parterne ret 
til fritagelse fra arbejdet for at give barnet 
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flaske, indtil det er fyldt et år.
3. Daglig amning eller flaskegivning skal 
ske i to seperate perioder, som hver især 
ikke må vare længere end en time.
4. I tilfælde af flerlingefødsler øges 
fritagelsen fra arbejdet i foregående stk. 
med 30 minutter pr. flerling ud over den 
første.
5. Hvis moderen eller faderen er 
deltidsansat, nedsættes den daglige 
fritagelse fra arbejdet til amning eller 
flaskegivning proportionelt med 
arbejdstiden, uden dog at blive kortere 
end 30 minutter.
6. I tilfældet i foregående stk. indrømmes 
den daglige fritagelse fra arbejdet for en 
periode, der ikke må overstige en time, og 
eventuelt for en anden periode på den 
resterende tid, medmindre der er truffet 
anden aftale med arbejdsgiveren." 

Or. pt

Ændringsforslag 131
Maria Petre

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Som artikel 11a indsættes:
"Artikel 11a
Fritagelse fra arbejde til amning eller 
flaskegivning
1. En mor, som ammer sit barn, har ret til 
fritagelse fra arbejdet med henblik herpå 
under hele ammeperioden.
2. Den daglige fritagelse fra arbejdet til 
amning eller flaskegivning opdeles i to 
særskilte tidsrum på hver ikke over en 
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time og ikke under en halv time, 
medmindre der er truffet anden aftale 
med arbejdsgiveren.
3. I tilfælde af flerlingefødsler øges 
fritagelsen fra arbejdet i foregående stk. 
med 30 minutter pr. flerling ud over den 
første.
4. Hvis moderen eller faderen er 
deltidsansat, nedsættes den daglige 
fritagelse fra arbejdet til amning eller 
flaskegivning i foregående stk. 
proportionelt med arbejdstiden, uden dog 
at blive kortere end 30 minutter.

5. I tilfældet i foregående stk. indrømmes 
den daglige fritagelse fra arbejdet for en 
periode, der ikke må overstige en time, og 
eventuelt for en anden periode på den 
resterende tid, medmindre der er truffet 
anden aftale med arbejdsgiveren."

Or. fr

Begrundelse

Hvis moderen ikke ammer, bør den ene af forældrene kunne arbejde på nedsat tid uden tab af 
privilegier.

Ændringsforslag 132
Anni Podimata

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende indsættes som artikel 11a:
"Artikel 11a
Fritagelse fra arbejde til amning eller 
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flaskegivning
1. En mor, som ammer sit barn, har ret til 
fritagelse fra arbejdet med henblik herpå 
under hele ammeperioden.
2. Hvis barnet ikke ammes, og faderen og 
moderen arbejder, har en af parterne ret 
til fritagelse fra arbejdet for at give barnet 
flaske, indtil det er fyldt et år.
3. Den daglige fritagelse fra arbejdet til 
amning eller flaskegivning opdeles i to 
særskilte tidsrum på hver ikke over en 
time og ikke under en halv time, 
medmindre der er truffet en mere gunstig 
aftale med arbejdsgiveren. Dette tidsrum 
kan udvides, såfremt tid og rejsevilkår gør 
det umuligt at udøve denne rettighed 
inden for dette tidsrum.  
4. I tilfælde af flerlingefødsler øges 
fritagelsen fra arbejdet i foregående stk. 
med 30 minutter pr. flerling ud over den 
første. 
5. Hvis moderen eller faderen er 
deltidsansat, nedsættes den daglige 
fritagelse fra arbejdet til amning eller 
flaskegivning proportionelt med 
arbejdstiden, uden dog at blive kortere 
end 30 minutter. Dette tidsrum kan 
udvides, såfremt tid og rejsevilkår gør det 
umuligt at udøve denne rettighed inden 
for dette tidsrum.
6. I tilfældet i foregående stk. indrømmes 
den daglige fritagelse fra arbejdet for en 
periode, der ikke må overstige en time, og 
eventuelt for en anden periode på den 
resterende tid, medmindre der er truffet 
anden aftale med arbejdsgiveren."

Or. en

Begrundelse

En arbejdstager skal ofte rejse temmelig langt for at komme på arbejde afhængigt af, hvor 
stor en by, han bor i. Der bør tages hensyn til denne omstændighed ved beregningen af 
ovennævnte tidsrammer, eftersom en ufleksibel bestemmelse vil kunne reducere deres 
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rettigheder til ingenting.

Ændringsforslag 133
Christa Klaß

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 1. Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
retssystem de nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at, når personer, der betragter 
sig som krænket, fordi vedkommendes 
rettigheder ifølge dette direktiv 
tilsidesættes, over for en domstol eller en 
anden kompetent myndighed påviser 
faktiske omstændigheder, som giver 
anledning til at formode, at der disse 
rettigheder faktisk er blevet tilsidesat, 
påhviler det indklagede at bevise, at 
direktivet ikke er blevet overtrådt. 

(2) Stk. 1 er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne indfører regler for 
bevisførelse, der er gunstigere for 
klageren. 

(3) Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
straffesager.

(4) Medlemsstaterne behøver ikke at 
anvende stk. 1 på sager, hvor en domstol 
eller en anden kompetent instans 
undersøger sagens faktiske 
omstændigheder. 
(5) Stk. 1 til 4, finder endvidere 
anvendelse på sager, som indledes i 
henhold til artikel 12.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Diskriminering på grund af graviditet opfylder allerede kriterierne for diskriminering på 
grund af køn.  Dermed gælder også den omvendte bevisbyrde, som allerede i dag findes i 
direktiv 2006/54/EØF.

Ændringsforslag 134
Anne Van Lancker

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende indsættes som artikel 12aa:
"Artikel 12aa)
Forebyggelse af forskelsbehandling
Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med deres nationale 
traditioner og praksis passende 
foranstaltninger til at fremme dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter på de 
relevante niveauer med henblik på at 
bidrage med hjælp til reintegrering og 
uddannelse af arbejdstagere, der 
genoptager deres aktiviteter efter endt 
barselsorlov." 

Or. en

Ændringsforslag 135
Christa Klaß

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 92/85/EØF
Artikel 12 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
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om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne kan 
indebære, at der ydes ofret 
skadeserstatning, som der ikke må 
fastsættes en øvre grænse for, og de skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed og have en 
afskrækkende virkning.

om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf.

Or. de

Ændringsforslag 136
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den [fem år efter vedtagelsen] og hvert 
femte år herefter Kommissionen alle 
oplysninger, denne har brug for til at 
udarbejde en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved dette 
direktiv.

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den [tre år efter vedtagelsen] og hvert 
tredje år herefter Kommissionen alle 
oplysninger, denne har brug for til at 
udarbejde en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
direktiv 92/85/EØF som ændret ved dette 
direktiv.

Or. fr
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