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Amendement 30
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Gelijkheid van vrouwen en mannen is 
een grondbeginsel van de Europese Unie. 
De artikelen 21 en 23 van het Handvest 
van grondrechten van de Europese Unie 
verbieden discriminatie op grond van 
geslacht en bepalen dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen op alle gebieden moet 
worden gewaarborgd.

(4) Gelijkheid van vrouwen en mannen is 
een grondbeginsel van de Europese Unie. 
De artikelen 21 en 23 van het Handvest 
van grondrechten van de Europese Unie 
verbieden discriminatie op grond van 
geslacht en bepalen dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen op alle gebieden moet 
worden gewaarborgd. Dit geldt eveneens 
voor het combineren van beroeps- en 
gezinsleven.

Or. pl

Amendement 31
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In het Arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van  26 februari 2006 
in zaak C-506/06 Mayr/Flöckner heeft het 
Hof geoordeeld dat er sprake is van 
directe seksediscriminatie wanneer een 
werkneemster wordt benadeeld vanwege 
afwezigheid in verband met een IVF-
behandeling.

Or. nl
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Amendement 32
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 20
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

Or. pl

Amendement 33
Christa Prets

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen vóór de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken en na de bevalling een 
zwangerschapsverlof van ten minste zes 
weken te nemen.

Or. de
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Motivering

Verplicht zwangerschapsverlof vóór de bevalling is noodzakelijk om de gezondheid van de 
zwangere vrouw en haar ongeboren kind te beschermen. Het is ook belangrijk omdat 
flexibilisering kan leiden tot situaties waarin zwangere vrouwen onder druk komen te staan, 
bijvoorbeeld wanneer werkgevers hun werkneemsters trachten over te halen om geen 
zwangerschapsverlof vóór de bevalling te nemen.

Amendement 34
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 20 
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste
twee weken te nemen.

Or. sv

Motivering

Een lang en royaal ouderschapsverlof is belangrijk om ouders privéleven en werk te kunnen 
laten combineren. Het zwangerschapsverlof moet echter een recht zijn, geen plicht, en 
daarom is een verplicht zwangerschapsverlof van meer dan 2 weken niet gepast. Er zijn 
gevallen waarin de moeder niet in staat is borstvoeding te geven en/of er om andere redenen 
voor kiest om geen verlof te nemen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de vader verlof heeft 
en voor het kind zorgt.
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Amendement 35
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
noodzakelijk is hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
zes weken te nemen.

(9) In verband met de kwetsbaarheid van 
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie is het 
noodzakelijk hun recht te geven op een 
vóór en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 16
aaneengesloten weken, en hun de 
verplichting op te leggen na de bevalling 
een zwangerschapsverlof van ten minste 
acht weken te nemen. Deze duur moet 
worden verlengd tot twaalf weken in geval 
van vroeggeboorte, geboorte van een 
meerling of lactatie. Het eerdere salaris 
van de werkneemster moet gedurende 
deze gehele periode volledig worden 
doorbetaald.

Or. fr

Amendement 36
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. In het ILO-Verdrag 
betreffende de bescherming van het 
moederschap van 2000, is een periode van 
zes weken verplicht verlof na de bevalling 
vastgelegd.

schrappen

Or. fr
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Amendement 37
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. In het ILO-Verdrag 
betreffende de bescherming van het 
moederschap van 2000, is een periode van 
zes weken verplicht verlof na de bevalling 
vastgelegd.

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. Het 
zwangerschapsverlof moet een recht zijn, 
geen plicht, en derhalve zou het verplichte 
gedeelte niet meer dan twee weken mogen 
bedragen.

Or. sv

Amendement 38
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 18 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. In het ILO-Verdrag 
betreffende de bescherming van het 
moederschap van 2000, is een periode van 
zes weken verplicht verlof na de bevalling 
vastgelegd.

(10) De Internationale Arbeidsorganisatie 
beveelt een minimumduur van 20 weken 
van het zwangerschapverlof aan, waarbij 
het eerdere loon van de vrouw volledig 
wordt doorbetaald. In het ILO-Verdrag 
betreffende de bescherming van het 
moederschap van 2000, is een periode van 
zes weken verplicht verlof na de bevalling 
vastgelegd.

Or. pl
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Amendement 39
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Op grond van het beginsel van gelijke 
behandeling erkent het Hof van Justitie ook 
de bescherming van de rechten inzake de 
arbeid van vrouwen, met name hun recht 
terug te keren naar dezelfde baan of een 
gelijkwaardige functie, met 
arbeidsvoorwaarden die voor hen niet 
minder gunstig zijn, alsmede van hun recht 
te profiteren van de verbeteringen van de 
arbeidsvoorwaarden die tijdens hun 
afwezigheid is ingevoerd.

Niet van toepassing op het Nederlands.

Or. pl

Amendement 40
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gezien de demografische 
ontwikkelingen in Europa is het nodig om 
de ontwikkeling van de geboorte te 
stimuleren door middel van gerichte 
wetgeving en maatregelen teneinde te 
komen tot een betere combinatie van 
werk, privéleven en gezin.

Or. nl
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Amendement 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Gezien de noodzaak van 
maatregelen om werknemers te helpen bij 
het combineren van professionele rechten 
en plichten met de rechten en plichten die 
zijn verbonden aan het gezinsleven, is het 
van essentieel belang om het 
moederschaps- en vaderschapsverlof ook 
van toepassing te verklaren in geval van 
adoptie.

Or. it

Amendement 42
Lissy Gröner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Voor een werkelijke gelijkheid 
van mannen en vrouwen is het essentieel 
te voorzien in verplicht vaderschapsverlof 
voor mannen, onder gelijke voorwaarden 
als die welke voor zwangerschapsverlof 
gelden, behalve wat betreft de duur, zodat 
geleidelijk aan de voorwaarden worden 
geschapen voor een evenwichtige 
deelname van mannen en vrouwen aan de 
beroeps- en gezinsactiviteiten. Dit moet 
ook gelden voor ongehuwde partners.

Or. de
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Amendement 43
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De ervaring heeft geleerd dat de 
bescherming tegen de schending van de 
rechten die door deze richtlijn van 
toepassing is, zou worden versterkt door 
een of meer organen voor de bevordering 
van gelijke behandeling in elke lidstaat de 
bevoegdheid te geven om de betrokken 
problemen te analyseren, naar oplossingen 
te zoeken en de slachtoffers praktische 
bijstand te verlenen. Daarom moet in deze
richtlijn een bepaling in die zin worden 
opgenomen.

(19) De ervaring heeft geleerd dat de 
bescherming tegen de schending van de 
rechten die door deze richtlijn van 
toepassing is, zou worden versterkt door in 
elke lidstaat speciaal daartoe opgeleide 
werknemers van het ministerie van Arbeid 
of van een rechtbank de bevoegdheid te 
geven om de betrokken problemen te 
analyseren, naar oplossingen te zoeken en 
de slachtoffers praktische bijstand te 
verlenen. Daarom moet in deze richtlijn 
een bepaling in die zin worden opgenomen.

Or. pl

Amendement 44
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstiger bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De uitvoering van deze 
richtlijn mag niet als rechtvaardiging 
dienen voor enigerlei verlaging van het in 
de lidstaten reeds bestaande 
beschermingsniveau.

(20) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstiger bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De uitvoering van deze 
richtlijn mag niet als rechtvaardiging 
dienen voor enigerlei verlaging van het in 
de lidstaten reeds bestaande 
beschermingsniveau, in het bijzonder van 
nationale wetgeving die de moeder recht 
geeft op ten minste 18 weken voor en/of 
na de bevalling op te nemen 
zwangerschapsverlof en beloning op ten 
minste het in deze richtlijn bepaalde 
niveau.
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Or. sv

Motivering

Op pagina acht van de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 oktober 2008 schrijft de Commissie dat "Nationale wetgeving die 
de moeder recht geeft op ten minste 18 weken vóór en/of na de bevalling op te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 14 aaneengesloten weken, en ten minste op het in deze 
Richtlijn bepaalde niveau te worden beloond, moet worden beschouwd als 
zwangerschapsverlof in de zin van deze richtlijn". Met dit amendement wordt die intentie ook 
in een desbetreffende overweging verduidelijkt.

Amendement 45
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstiger bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De uitvoering van deze 
richtlijn mag niet als rechtvaardiging 
dienen voor enigerlei verlaging van het in 
de lidstaten reeds bestaande 
beschermingsniveau.

(20) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstiger bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De uitvoering van deze 
richtlijn mag niet als rechtvaardiging 
dienen voor enigerlei verlaging van het in 
de lidstaten reeds bestaande 
beschermingsniveau. Lidstaten die zulks 
nog niet hebben gedaan, worden 
nadrukkelijk aangespoord passende 
maatregelen te nemen om de gelijke 
behandeling van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie te waarborgen, in zowel de 
particuliere als de overheidssector, met 
inbegrip van werkneemsters die niet 
binnen de toepassingssfeer van de 
definities van artikel 2 van Richtlijn 
92/85/EEG vallen, teneinde zoveel 
mogelijk voordeel te halen uit hogere 
vruchtbaarheidscijfers en een hogere 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Te dien 
einde moet worden overwogen fiscale 
stimuleringsmaatregelen voor werkgevers 
in te voeren.
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Or. en

Motivering

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.

Amendement 46
Doris Pack

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging (8 bis) wordt 
ingevoegd:

(8 bis) Het in deze richtlijn bedoelde 
moederschapsverlof mag niet in 
tegenspraak zijn met de 
ouderschapsverlofregelingen in de 
lidstaten en mag dergelijke modellen 
geenszins omzeilen. Moederschaps- en 
ouderschapsverlof moeten elkaar 
aanvullen en kunnen er juist samen voor 
zorgen dat beroep en gezinsleven beter 
kunnen worden gecombineerd. De 
beslissing om kort na de bevalling weer te 
gaan werken of gebruik te maken van 
door de lidstaat geboden voorzieningen, 
zoals ouderschapsverlof, ligt uitsluitend 
bij de betrokken ouders.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\775081NL.doc 13/73 PE421.393v01-00

NL

Amendement 47
Doris Pack

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Overweging 15 wordt vervangen 
door:
“Overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste 24 aaneengesloten weken, 
en hun de verplichting op te leggen […] 
na de bevalling een zwangerschapsverlof 
van ten minste acht weken te nemen;”

Or. en

Motivering

Verlenging van het zwangerschapsverlof van de huidige 14 weken tot 24 weken zal vrouwen 
na de bevalling in de gelegenheid stellen gedurende zes aaneengesloten maanden 
borstvoeding te geven indien zij dat wensen, zonder dat zij hoeven te goochelen met andere 
opties, zoals het indienen van een medisch certificaat.

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) Overweging 15 wordt vervangen door:
"Overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
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tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste 16 aaneengesloten weken, 
en hun de verplichting op te leggen vóór 
en/of na de bevalling een 
zwangerschapsverlof van ten minste 4
weken te nemen;"

Or. fr

Amendement 49
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Overweging 15 wordt vervangen door:
"Overwegende dat het in verband met de 
kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste 20 aaneengesloten weken, 
en hun de verplichting op te leggen […] 
na de bevalling een zwangerschapsverlof 
van ten minste twee weken te nemen;"

Or. sv

Motivering

Een lang en royaal ouderschapsverlof is belangrijk om ouders privéleven en werk te kunnen 
laten combineren. Het zwangerschapsverlof moet echter een recht zijn, geen plicht, en 
daarom is een verplicht zwangerschapsverlof van meer dan 2 weken niet gepast. Er zijn 
gevallen waarin de moeder niet in staat is borstvoeding te geven en/of er om andere redenen 
voor kiest om geen verlof te nemen. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarin de vader verlof heeft 
en voor het kind zorgt.
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Amendement 50
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Overweging 15 wordt vervangen door:
"Overwegende dat ouders recht hebben 
op onder elkaar en in overeenstemming 
met de nationale wetgeving of gebruiken 
te verdelen ouderschapsverlof;"

Or. sv

Motivering

Het zijn in de eerste plaats de moeder en de vader die verantwoordelijk zijn voor het verdelen 
van het ouderschapsverlof, op basis van de nationale wetgeving.

Amendement 51
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 -punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) Overweging 15 wordt vervangen door:
"Overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste 22 aaneengesloten weken, 
en hun de verplichting op te leggen vóór 
en/of na de bevalling een 
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zwangerschapsverlof van ten minste 16
weken te nemen;"

Or. pt

Amendement 52
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Overweging 15 wordt vervangen door: 
“Overwegende dat het in verband met 
de kwetsbaarheid van de werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie noodzakelijk is hun 
recht te geven op een vóór en/of na de 
bevalling te nemen zwangerschapsverlof 
van ten minste 14 aaneengesloten weken, 
en hun de verplichting op te leggen […] 
na de bevalling een zwangerschapsverlof 
van ten minste acht weken te nemen.
Gelet op het feit dat in sommige lidstaten 
volledige ouderschapsrechten worden 
toegekend aan paren van hetzelfde 
geslacht, nemen de lidstaten passende 
maatregelen om te waarborgen dat ouders 
van hetzelfde geslacht – ongeacht of het 
om biologische of adoptieouders gaat –
niet gediscrimineerd worden met 
betrekking tot moederschap, vaderschap, 
ouderschapsverlof en adoptieverlof.

Or. en

Motivering

Het is een verplicht na te leven fundamenteel mensenrecht en erkende waarde van de 
Europese Unie dat alle ouders precies dezelfde rechten genieten.
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Amendement 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 c (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 c. Artikel 2 wordt vervangen door het 
volgende:
"Artikel 2
Definities
In deze richtlijn worden de volgende 
definities gehanteerd:
a) “zwangere werkneemster”: elke 
zwangere werkneemster, onafhankelijk 
van het arbeidscontract, en hieronder 
wordt ook huishoudelijk werk verstaan, 
die haar werkgever in kennis stelt van 
haar toestand overeenkomstig nationale 
wetten en/of praktijken;
b) “werkneemster na de bevalling”: elke 
werkneemster, onafhankelijk van het 
arbeidscontract, en hieronder wordt ook 
huishoudelijk werk verstaan, na de 
bevalling in de zin van nationale wetten 
en/of praktijken die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken; 
c) “werkneemster tijdens de lactatie”: 
elke werkneemster, onafhankelijk van 
het arbeidscontract, en hieronder wordt 
ook huishoudelijk werk verstaan, tijdens 
de lactatie in de zin van nationale wetten 
en/of praktijken die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken; 

Or. it
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Amendement 54
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 -punt –1 c (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 c. Artikel 2 wordt vervangen door:
"Artikel 2
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) “werkneemster of werknemer”: elke 
persoon die een arbeidsactiviteit uitoefent 
in loonverband, als zelfstandige, in het 
kader van een coöperatie, als meewerkend 
echtgeno(o)t(e) of die werkloos is;
b) “zwangere werkneemster”: elke 
zwangere werkneemster die de 
werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken;
c) “werkneemster na de bevalling”: elke 
werkneemster die is bevallen in de zin 
van de nationale wetten en/of 
praktijken, en die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken;
d) “werkneemster tijdens de lactatie”: 
elke werkneemster, met inbegrip van 
huishoudelijk medewerksters tijdens de 
lactatie in de zin van de nationale wetten 
en/of praktijken die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken."

Or. pt
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Amendement 55
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7- lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g bis. Artikel 7 wordt vervangen door:
“Artikel 7
Nachtarbeid
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten [...]:
a) gedurende een periode van 10 weken 
vóór de bevalling;
b) gedurende de rest van de zwangerschap 
indien de gezondheid van de moeder of 
het nog niet geboren kind zulks vereist;
c) gedurende de gehele lactatieperiode 
indien de gezondheid van de moeder of 
het nog niet geboren kind zulks vereist.

Or. pt

Motivering

Tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie moeten werkneemsters die 
nachtarbeid verrichten een gunstige behandeling genieten indien de veiligheid of de 
gezondheid van moeder en kind zulks vereist.

Amendement 56
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 g bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 - lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
dienen, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken, de mogelijkheid 
te omvatten van:
a) overschakeling naar met de 
omstandigheden verenigbare arbeidsuren
overdag; of
b) vrijstelling van arbeid of verlenging 
van het zwangerschapsverlof wanneer 
overplaatsing naar werk overdag 
technisch en/of objectief niet mogelijk is 
of om gegronde redenen redelijkerwijs 
niet kan worden verlangd [...].

Or. pt

Motivering

Idem als voor amendement 54.

Amendement 57
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 g bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7- lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Werkneemsters die van nachtarbeid 
wensen te worden vrijgesteld, moeten hun 
werkgever hiervan op de hoogte brengen 
en een medisch attest overleggen, indien 
lid 1, letter b) of c) van toepassing is, 
overeenkomstig de regelgeving van de 
lidstaten.

Or. pt
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Motivering

Idem als voor amendement 54.

Amendement 58
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g. Artikel 7, lid 1 wordt vervangen 
door:
"
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten 
gedurende hun zwangerschap, tijdens de 
lactatie en gedurende een periode van 12 
maanden na de geboorte van hun kind."

Or. en

Motivering

Een bepaling op grond waarvan vrouwen kunnen weigeren over te werken totdat hun kind 12 
maanden oud is, zou de gezondheid van vrouwen ten goede komen en hen in de gelegenheid 
stellen beter voor hun kind te zorgen. Een dergelijke bepaling zou waarborgen dat de rechten 
van vrouwen op dit gebied overal in de EU worden geëerbiedigd.

Amendement 59
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g. Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:
"
2 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat vaders van kinderen 
onder de 12 maanden niet verplicht 
worden nachtarbeid te verrichten."

Or. en

Motivering

Door ook vaders in de bepaling voor de vrijstelling van nachtarbeid op te nemen wordt hun 
aanwezigheid en betrokkenheid bij het leven van het kind versterkt.

Amendement 60
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g. Artikel 7, lid 2, letter b) wordt 
vervangen door:
(b) van vrijstelling van arbeid of 
verlenging van het zwangerschapsverlof 
wanneer overplaatsing naar werk 
overdag technisch en/of objectief niet 
mogelijk is [...]

Or. en

Motivering

Toevoeging van "of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden verlangd" geeft 
werkgevers te veel ruimte om te beweren dat ze niet kunnen zorgen voor overplaatsing naar 
werk overdag.
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Amendement 61
Anne Van Lancker

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g. Artikel 7, lid 2 wordt vervangen 
door:
"2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
dienen de mogelijkheid te omvatten 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken:
[...] van overplaatsing naar werk 
overdag [...] ."

Or. en

Amendement 62
Maria Petre

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Overwerk
1. Werkneemsters tijdens de 
zwangerschap alsook werkneemsters met 
een kind van minder dan twaalf maanden 
zijn niet verplicht over te werken.
2. Werkneemsters tijdens de lactatie zijn 
niet verplicht over te werken in de 
lactatieperiode indien hun gezondheid of 
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die van het kind zulks vereist."

Or. fr

Motivering

Teneinde meer tijd te kunnen doorbrengen met hun kleine kinderen moeten vrouwen het recht 
hebben op een gunstige behandeling met betrekking tot overwerken. Het is derhalve 
aangewezen om een nieuwe bepaling toe te voegen waardoor een werkneemster kan weigeren 
over te werken wanneer haar kind jonger is dan 12 maanden.

Amendement 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 g (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 g – het volgende artikel 7 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Werkneemsters en werknemers die in de 
periode volgend op de periode die is 
bepaald door bevoegde nationale 
instanties als bedoeld in lid 1 een kind 
hebben jonger dan 3 jaar, kunnen niet 
verplicht worden gesteld om nachtarbeid 
uit te voeren. In het geval van 
eenoudergezinnen kan deze periode 
worden verlengd volgens de regels die 
gesteld zijn door de lidstaten.
In het geval van ouders van ernstig 
gehandicapte kinderen kan deze periode 
worden verlengd volgens de regels die 
gesteld zijn door de lidstaten." 

Or. it
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Amendement 64
Lissy Gröner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zwangerschapsverlof Vrijstelling wegens moederschap
(De verandering/vervanging van het woord 
“verlof” door het woord “vrijstelling”, in 
zowel enkelvoudige als samengestelde 
woorden, geldt voor de gehele 
wetgevingstekst; bij aanneming van het 
amendement zijn in de gehele tekst 
technische aanpassingen nodig.)

Or. de

Amendement 65
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken.

schrappen

Or. de

Motivering

De nu geldende periode van 14 weken moet blijven bestaan, want daarmee beschikken de 
lidstaten over de nodige ruimte om naast het moederschapsverlof ook andere modellen te 
ontwikkelen en onderling te combineren, zoals het ouderschapsverlof waarvan ook vaders 
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gebruik kunnen maken. De lidstaten hebben al zulke modellen ontwikkeld. Duitsland heeft een 
regeling voor ouderschapsverlof ingevoerd die onmiddellijk na het moederschapsverlof 
ingaat en maximaal drie jaar duurt, waarbij 14 maanden lang een ouderschapsuitkering 
wordt betaald.

Amendement 66
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 16
aaneengesloten weken.

Or. fr

Amendement 67
Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 24
aaneengesloten weken.

Or. en
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Motivering

De duur van het zwangerschapsverlof varieert thans van 8 tot 45 weken in de lidstaten van de 
Europese Unie, waarbij het in sommige gevallen gaat om betaald verlof en in andere om 
onbetaald verlof. In sommige landen moeten vrouwen naast het betaalde zwangerschapsverlof 
aanvullend verlof aanvragen om borstvoeding te kunnen blijven geven. Verlenging van het 
zwangerschapsverlof van de huidige 14 weken tot 24 weken zal vrouwen na de bevalling in de 
gelegenheid stellen gedurende zes aaneengesloten maanden borstvoeding te geven indien zij 
dat wensen, zonder dat zij hoeven te goochelen met andere opties, zoals het indienen van een 
medisch certificaat.

Amendement 68
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 -punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 22
aaneengesloten weken.

Or. pt

Amendement 69
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 20
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aaneengesloten weken. aaneengesloten weken.

Or. pl

Amendement 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 18
aaneengesloten weken.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van ten minste 16
aaneengesloten weken.

Or. fr

Amendement 71
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

schrappen
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Or. de

Motivering

Het oude lid 2 moet van toepassing blijven. Er moet rekening worden gehouden met de 
praktijken in de lidstaten. Ook moet in aanmerking worden genomen dat bedrijven voor hun 
planning behoefte hebben aan zekerheid over de periodes van het moederschapsverlof.

Amendement 72
Christa Prets

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór of 
na de bevalling mogen kiezen wanneer zij 
het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een verplicht te 
nemen verlof van ten minste zes weken 
vóór de bevalling en ten minste zes weken 
na de bevalling omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. de

Motivering

Verplicht zwangerschapsverlof vóór de bevalling is noodzakelijk om de gezondheid van de 
zwangere vrouw en haar ongeboren kind te beschermen. Het is ook belangrijk omdat 
flexibilisering kan leiden tot situaties waarin zwangere vrouwen onder druk komen te staan, 
bijvoorbeeld wanneer werknemers hun werkneemsters trachten over te halen om geen 
zwangerschapsverlof vóór de bevalling te nemen.
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Amendement 73
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste acht weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. pl

Amendement 74
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin 
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht betaald verlof 
van ten minste acht weken omvatten.

Or. fr
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Amendement 75
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste twee weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. sv

Motivering

Het zwangerschapsverlof moet een recht zijn, geen plicht, en daarom is een verplicht 
zwangerschapsverlof van meer dan 2 weken niet gepast. Er zijn gevallen waarin de moeder 
niet in staat is borstvoeding te geven en/of om andere redenen kiest om geen verlof te nemen. 
Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarin de vader verlof heeft en voor het kind zorgt.

Amendement 76
Doris Pack

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
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nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkneemsters in de zin
van artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

kunnen het uit hoofde van deze richtlijn 
verplichte deel van het 
moederschapsverlof verlengen tot 
maximaal acht weken na de bevalling 
en/of maximaal zes weken vóór de 
bevalling, als de werkneemsters de 
mogelijkheid wordt geboden om door 
middel van een verklaring die te allen 
tijde kan worden herroepen, uitdrukkelijk 
aan te geven dat zij bereid zijn binnen 
deze verlengde periode hun 
beroepswerkzaamheden uit te voeren.

Or. de

Amendement 77
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van 
ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de werkneemsters 
in de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór 
of na de bevalling mogen kiezen wanneer 
zij het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet conform de 
nationale wetgeving of gebruiken en in 
overeenstemming met de wederzijdse 
verantwoordelijkheid en de vrije keuze 
van de ouders over de ouders kunnen 
worden verdeeld.

Or. sv

Motivering

Het zijn in de eerste plaats de moeder en de vader die verantwoordelijk zijn voor het verdelen 
van het ouderschapsverlof, op basis van de nationale wetgeving.
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Amendement 78
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht betaald verlof 
van 16 weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. De verplichte periode van 16 
weken is van toepassing op alle 
werkneemsters, ongeacht het aantal 
vooraf gepresteerde werkdagen.

Or. pt

Amendement 79
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze periode kan in onderling 
overleg en op verzoek van de ouders 
worden verdeeld over de vader en de 
moeder, overeenkomstig de wetgeving van 
elke lidstaat.

Or. pt
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Amendement 80
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht betaald verlof 
van ten minste zes weken omvatten. De 
lidstaten nemen de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de werkneemsters in 
de zin van artikel 2 vrij de periode, vóór of 
na de bevalling mogen kiezen wanneer zij 
het niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. en

Amendement 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in punt 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste vier weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

Or. fr
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Amendement 82
Doris Pack

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten behoeve van de bescherming 
van de gezondheid van moeder en kind 
nemen de lidstaten de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat werkneemsters vrij 
en zonder dwang kunnen beslissen om al 
dan niet gebruik te maken van het niet-
verplichte zwangerschapsverlof vóór de 
bevalling.

Or. de

Amendement 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het geval van meerlingen wordt 
het verplicht verlof uitgebreid met een 
maand voor elk kind na het eerste kind.

Or. it
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Amendement 84
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De werkneemster moet de 
zwangerschapsverlofperiode ten minste 
twee maanden voor de gekozen 
begindatum ervan bekendmaken.

Or. de

Motivering

De invoering van de verplichting om de periode van het moederschapsverlof te melden biedt 
bedrijven de nodige zekerheid om hun activiteiten naar behoren te kunnen plannen. Het 
uitblijven van een dergelijke meldingsplicht zou de bedrijfsorganisatie van met name kleine 
en middelgrote ondernemingen in het gedrang brengen.

Amendement 85
Christa Prets

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in 
geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
periode van het moederschapsverlof wordt 
verlengd in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap, keizersnede en geboorte van een 
meerling. De duur van de verlenging van 
het moederschapsverlof moet ten minste 
12 weken bedragen en tegemoetkomen aan 
de bijzondere behoeften van de moeder en 
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het kind/de kinderen.

Or. de

Motivering

In de voornoemde gevallen moet het moederschapsverlof met ten minste 12 weken worden 
verlengd, ongeacht de duur van het reeds opgenomen moederschapsverlof. De bescherming 
van de gezondheid van de moeder na de bevalling moet in deze omstandigheden een prioriteit 
zijn.

Amendement 86
Maria Petre

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
volledig betaald aanvullend verlof wordt 
toegekend in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling, of 
wanneer de moeder gehandicapt is. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen.

Or. fr

Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 
ze moeder zijn.
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Amendement 87
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van 
een meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
gedurende vier weken aanvullend verlof 
wordt toegekend in geval van 
vroeggeboorte, geboorte van een meerling 
of lactatie.

Or. fr

Amendement 88
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
volledig betaald aanvullend verlof wordt
toegekend in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling, of 
wanneer de moeder gehandicapt is. De 
duur van het aanvullend verlof moet in 
verhouding staan tot en tegemoetkomen 
aan de bijzondere behoeften van de moeder 
en het kind/de kinderen. De lidstaten 
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voorzien tevens gedurende 12 weken in 
volledig bezoldigd verlof in geval van 
doodgeboorte.

Or. pt

Amendement 89
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend zwangerschapsverlof wordt 
toegekend in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap en geboorte van een meerling. De 
duur van het aanvullend 
zwangerschapsverlof moet in verhouding 
staan tot en tegemoetkomen aan de 
bijzondere behoeften van de moeder en het 
kind/de kinderen.

Or. en

Amendement 90
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
volledig bezoldigd aanvullend verlof wordt 
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van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

toegekend in geval van vroeggeboorte, 
ziekenhuisopname van het kind na de 
geboorte, geboorte van een kind met een 
handicap, moeder met een handicap, 
jeugdige moeder, geboorte van een 
meerling, of wanneer de geboorte binnen 
18 maanden na de vorige geboorte 
plaatsvindt. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

Or. pt

Motivering

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 
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.

Amendement 91
Lissy Gröner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap dat 
vier weken of meer vóór de bevalling 
wordt opgenomen, geen invloed heeft op 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
afwezigheid wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap 
geen invloed heeft op de duur van het 
zwangerschapsverlof.
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de duur van het zwangerschapsverlof.

Or. de

Amendement 92
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 - lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Om de rechten van de moeder en de 
vader te waarborgen stellen de lidstaten 
bijzondere arbeidsvoorwaarden vast voor 
ouders die belast zijn met de zorg voor een 
minderjarige met een handicap.

Or. pt

Amendement 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
"Artikel 8 bis
Verlof in geval van adoptie
De lidstaten nemen de benodigde 
maatregelen om te verzekeren dat het 
moeder- en vaderschapsverlof ook wordt 
toegekend in het geval van adoptie. 

Or. it
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Amendement 94
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1 a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 a. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers die een 
pasgeboren kind hebben, recht hebben op 
een volledig bezoldigd en 
onoverdraagbaar vaderschapsverlof van 
ten minste vier aaneengesloten weken, 
waarvan er twee moeten worden 
opgenomen na de bevalling van hun 
echtgenote/partner;"
2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de vader recht heeft op 
een bijzondere verlofperiode die 
overeenkomt met het niet opgenomen deel 
van het moederschapsverlof in geval van 
overlijden of lichamelijke ongeschiktheid 
van de moeder.

Or. pt

Amendement 95
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1 a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 a. Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd:
Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof
1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers die een 
pasgeboren kind hebben, recht hebben op 
een vóór of na de bevalling van hun 
echtgenote of partner te nemen volledig 
bezoldigd en onoverdraagbaar 
vaderschapsverlof van ten minste vier 
aaneengesloten weken, die alle vier 
moeten worden opgenomen. 

Or. en

Amendement 96
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1 a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 a. Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd:
Artikel 8 bis
De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers wier 
partner pas is bevallen, recht hebben op 
een vóór of na de bevalling van hun 
echtgenote of partner te nemen
onoverdraagbaar volledig bezoldigd 
vaderschaps- of comoederschapsverlof 
van ten minste vier aaneengesloten 
weken, waarvan twee weken verplicht 
moeten worden opgenomen.

Or. en
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Motivering

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 richtlijn 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 
entitpuntto a period of leave.

Amendement 97
Anne Van Lancker

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 1 a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 a. Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd:
Artikel 8 bis
Vaderschapsverlof
De lidstaten en/of de sociale partners 
nemen de nodige maatregelen opdat de 
werknemers recht hebben op een vóór of 
na de bevalling van hun 
echtgenote/partner te nemen betaald 
vaderschapsverlof van ten minste twee 
aaneengesloten weken, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, collectieve 
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overeenkomsten en praktijken.

Or. en

Motivering

De inspanningen van de rapporteur om het recht op vaderschapsverlof in te voeren, moeten 
worden gesteund. De gehanteerde formulering is evenwel te strikt en dekt mogelijkerwijs niet 
alle bestaande gezinsstructuren, zoals paren van hetzelfde geslacht of nieuw samengestelde 
gezinnen.

Amendement 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd;

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof; ontslag tijdens deze 
periode wordt verondersteld te hebben 
plaatsgevonden op discriminatoire 
gronden, behalve in uitzonderingsgevallen 
die geen verband houden met hun toestand 
en, schriftelijk naar behoren onderbouwd,
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd;

Or. it
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Amendement 99
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat het 
moederschapsverlof, het 
vaderschapsverlof of het bijzonder verlof 
uit hoofde van de zorg voor een kind 
wordt onderbroken omdat de werkgever 
daar baat bij heeft en om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot één jaar 
na de bevalling.

Or. pt

Amendement 100
Doris Pack

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot ten minste 
vier maanden na de bevalling, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
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uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd .

houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. de

Amendement 101
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1 bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
nauwkeurig schriftelijk omschreven 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. en

Motivering

Dit biedt vrouwen een betere rechtsbescherming tegen ontslag en met betrekking tot 
arbeidstijdregelingen wanneer zij na hun zwangerschapsverlof naar hun werk terugkeren. 
Onafhankelijk van het verzoek van de betrokken werkneemster dient de werkgever schriftelijk 
gegronde redenen op te geven wanneer het ontslag geen verband houdt met de zwangerschap 
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en het moederschap.

Amendement 102
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 — lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot 12 
maanden na het einde van het
zwangerschapsverlof, behalve in 
nauwkeurig schriftelijk omschreven
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. en

Motivering

Het verbod om werkneemsters te ontslaan gedurende de periode vanaf het begin van de 
zwangerschap tot 12 maanden na het einde van het zwangerschapsverlof biedt betere 
bescherming aan vrouwen die zwangerschapsverlof hebben genomen en stellen hen in de 
gelegenheid op de arbeidsmarkt terug te keren. Een schriftelijke motivering van het ontslag is 
noodzakelijk om discriminatie van vrouwen te bestrijden.
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Amendement 103
Christa Prets

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
lid 1 bedoelde periode, dient de werkgever 
schriftelijk gegronde redenen op te geven 
voor het ontslag. Indien ontslag binnen één 
jaar na afloop van het in artikel 8, lid 1 
bedoelde zwangerschapsverlof plaatsvindt, 
dient de werkgever op verzoek van de 
betrokken werkneemster schriftelijk 
gegronde redenen op te geven voor het 
ontslag.

Or. de

Amendement 104
Maria Petre

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
lid 1 bedoelde periode, dient de werkgever 
schriftelijk gegronde redenen op te geven 
voor het ontslag. Indien ontslag binnen 
negen maanden na afloop van het in artikel 
8, lid 1 bedoelde zwangerschapsverlof 
plaatsvindt, dient de werkgever schriftelijk 
gegronde redenen op te geven voor het 
ontslag.
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Or. fr

Motivering

Een periode van negen maanden lijkt redelijker om de werkneemster in staat te stellen zich 
aan te passen aan het nieuwe ritme, het hervatten van haar beroepsactiviteit en de 
veranderingen die zich tijdens haar afwezigheid op het werk hebben voorgedaan.

Amendement 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag; Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen twaalf maanden na afloop van het 
in artikel 8, lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, wordt 
verondersteld dat het ontslag heeft 
plaatsgevonden op discriminatoire 
gronden, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met haar toestand en, schriftelijk 
naar behoren onderbouwd, 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. it

Adlib Express Watermark



AM\775081NL.doc 51/73 PE421.393v01-00

NL

Amendement 106
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag 
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
lid 1 bedoelde periode, dient de werkgever 
schriftelijk gegronde redenen op te geven 
voor het ontslag. Indien ontslag binnen zes 
maanden na afloop van het in artikel 8, lid 
1 bedoelde zwangerschapsverlof 
plaatsvindt, dient de werkgever schriftelijk 
gegronde redenen op te geven voor het 
ontslag.

Or. fr

Amendement 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om discriminatie van 
zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt te 
verbieden door gelijke 
aanwervingskansen te waarborgen voor 
zwangere vrouwen die voldoen aan alle 
voorwaarden die verbonden zijn aan de 
beoogde betrekking."

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten garanties bieden voor de gelijke toegang van zwangere vrouwen tot de 
arbeidsmarkt, teneinde te voorkomen dat zwangerschap de loopbaan en kansen op promotie 
van vrouwen in gevaar brengt, uitsluitend omdat het aanwerven van een vrouw tijdens de 
zwangerschap voor de werkgever extra lasten meebrengt.

Amendement 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 3
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten nemen de benodigde 
maatregelen om werknemers gedurende 
het vaderschapsverlof en de hierop 
volgende drie maanden te beschermen 
tegen ontslag, waarbij het gaat om 
dezelfde bescherming als gewaarborgd in 
de zin van artikel 2 aangaande 
werkneemsters.

Or. it

Amendement 109
Emine Bozkurt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werknemers tijdens 
hun vaderschapsverlof of 
comoederschapsverlof dezelfde 
ontslagbescherming genieten als die 
welke door artikel 1 wordt toegekend aan 
werkneemsters in de zin van artikel 2.
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Or. en

Motivering

Tijdens zijn vaderschapsverlof of comoederschapsverlof moet de werknemer dezelfde 
ontslagbescherming genieten als die welke de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de 
bevalling en tijdens de lactatie genieten.

Amendement 110
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 2 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 — lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten moeten ertoe worden 
aangespoord om maatregelen te nemen 
die waarborgen dat werkneemsters 
kunnen kiezen om gedurende een periode 
van niet langer dan één jaar halftijds te 
werken, met volledige bescherming tegen 
eventueel ontslag en behoud van alle 
rechten om na afloop van de bedoelde 
periode terug te keren naar hun voltijdse 
baan en opnieuw hun volledige salaris te 
ontvangen.

Or. en

Motivering

Deze maatregel kan bijdragen aan een betere combinatie van gezins-, privé- en beroepsleven 
omdat hij werkneemsters een betere en soepelere aanpassing aan hun nieuwe situatie biedt.

Adlib Express Watermark



PE421.393v01-00 54/73 AM\775081NL.doc

NL

Amendement 111
Anne Van Lancker

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het volgende artikel 10 bis wordt 
ingevoegd:
Artikel 10 bis 
Borstvoeding
1. Vrouwen moeten recht hebben op één 
of meer dagelijkse pauzen of een 
vermindering van de dagelijkse 
arbeidsuren om borstvoeding te kunnen 
geven.
2. De periode gedurende welke 
borstvoedingspauzen of vermindering van 
de dagelijkse arbeidsuren is toegestaan, 
het aantal en de duur van de 
bortsvoedingspauzen en de procedures 
voor de vermindering van de dagelijkse 
arbeidsuren worden bepaald door de 
nationale wetgeving en praktijken. De 
bortsvoedingspauzen en de in mindering 
gebrachte dagelijkse arbeidsuren moeten 
als arbeidstijd worden beschouwd en 
dienovereenkomstig worden vergoed.

Or. en

Motivering

Hierdoor is de samenhang met IAO-Verdrag 183 betreffende de bescherming van het 
moederschap gewaarborgd.
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Amendement 112
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- a ) Lid 1 wordt vervangen door:
"1) in de in de artikelen 5, 6 en 7 
bedoelde gevallen moeten de rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst, 
met inbegrip van het behoud van een 
bezoldiging of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering, van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
overeenkomstig de nationale wetten 
en/of praktijken worden gewaarborgd;"

Or. fr

Amendement 113
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis. Lid 2, letter b) wordt vervangen 
door:
"b) het behoud [...] van de bezoldiging 
[...]van de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2;

Or. fr
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Amendement 114
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 3 — letter b)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 2 — letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken;

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren, met behoud van 
salaris, beroepscategorie en inhoud van 
hun functie, en te profiteren van elke 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
waarop zij tijdens hun afwezigheid 
aanspraak hadden kunnen maken;

Or. pt

Motivering

Die zogenaamde “gelijkwaardige” baan moet voorzien in hetzelfde salaris, dezelfde 
beroepscategorie en dezelfde inhoudelijke functie.

Amendement 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 3 — letter -b (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-b) In lid 2 wordt na letter b) de volgende 
letter ingevoegd:
"b bis) het recht van werkneemsters die 
met zwangerschapsverlof zijn om, in 
voorkomend geval, automatisch voor 
loonsverhoging in aanmerking te komen 
zonder dat zij hun zwangerschapsverlof 
tijdelijk moeten beëindigen om op 
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loonsverhoging aanspraak te kunnen 
maken."

Or. en

Motivering

Indien een loonsverhoging wordt toegepast voor functies van werkneemsters die met 
zwangerschapsverlof zijn, moeten deze vrouwen automatisch voor loonsverhoging in 
aanmerking komen, zonder dat zij hun zwangerschapsverlof hoeven te onderbreken om een 
hoger salaris te krijgen en daarna opnieuw met zwangerschapsverlof te gaan. Hierdoor zal 
bovendien ook het papierwerk voor de werkgever afnemen en vereenvoudigd worden.

Amendement 116
Maria Petre

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 3 — letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

3. de in lid 2, letter b) bedoelde uitkering 
wordt als gelijkwaardig beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan 85% van het laatste maandsalaris of 
het gemiddelde maandsalaris van de 
betrokken werkneemster. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend..

Or. fr

Motivering

De Internationale Arbeidsorganisatie beveelt een zwangerschapsverlof van ten minste 
achttien weken aan waarbij de uitbetaling van het volledige salaris gedurende de gehele 
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periode gewaarborgd is. 85% lijkt evenwel toereikend om te waarborgen dat gezinnen niet 
gestraft worden omdat ze een kind hebben.

Amendement 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 3 — punt c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden om 
gezondheidsredenen. De lidstaten mogen 
vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

3. de in lid 2, letter b) bedoelde uitkering 
wordt als adequaat beschouwd, wanneer zij 
een inkomen waarborgt dat gelijk is aan het 
laatste maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris. De uitkering mag niet lager 
zijn dan de uitkering die werkneemsters in 
de zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

Or. en

Motivering

Zwangerschap, bevalling en lactatie mogen niet leiden tot discriminerende praktijken, zoals 
bepaald in Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 
kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking). 
De vaststelling van een plafond voor de zwangerschapsuitkering op grond van een 
gelijkwaardig salaris kan als een vorm van discriminatie worden beschouwd en is derhalve in 
strijd met de huidige EU-wetgeving betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in arbeid en ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid.
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Amendement 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 3 — letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend

3. de in lid 2, letter b), bedoelde uitkering 
wordt als gelijkwaardig beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat ten 
minste gelijk is aan het laatste 
maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris over een bepaalde periode, 
eventueel tot aan een in de nationale 
wetgeving vastgelegd plafond. Bij de 
berekening moet rekening worden 
gehouden met een eventuele verhoging 
van de bijdrage ten gevolge van wettelijke 
of contractuele bepalingen. Een dergelijk 
plafond mag niet lager zijn dan 80 % van 
het laatste maandsalaris of van het 
gemiddelde maandsalaris van de 
betrokken werkneemster. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Or. it

Amendement 119
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 

3. de in lid 2, letter b) bedoelde uitkering 
wordt als adequaat beschouwd, wanneer zij 
een inkomen waarborgt dat gelijk is aan het 
laatste maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris over een bepaalde periode, 
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bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

eventueel tot aan een in de nationale 
wetgeving vastgelegd plafond. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Or. fr

Amendement 120
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 — punt 3 — letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan de uitkering die werkneemsters in de 
zin van artikel 2 zouden ontvangen in 
geval van een onderbreking van haar 
werkzaamheden om gezondheidsredenen. 
De lidstaten mogen vastleggen over welke 
periode dit gemiddelde maandsalaris wordt 
berekend.

"3. de in lid 2, letter b) bedoelde uitkering 
wordt als gelijkwaardig beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd plafond. 
Een dergelijk plafond mag niet lager zijn 
dan 100% van het laatste maandsalaris of 
het gemiddelde maandsalaris van de 
betrokken werkneemster. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend."

Or. pt
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Amendement 121
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De uitkering die werkneemsters in 
de zin van artikel 2 ontvangen, mag in 
geen geval lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van hun werkzaamheden 
om gezondheidsredenen.

Or. en

Motivering

Door te bepalen dat de uitkering niet lager mag zijn dan een ziekte-uitkering houdt de 
richtlijn rekening met moeders met zeer lage salarissen, zoals met name het geval is in de 
nieuwe lidstaten.

Amendement 122
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11, lid 4 wordt ingetrokken.

Or. pt

Motivering

Het is van essentieel belang dat het ontvankelijkheidscriterium uit artikel 11, lid 4 van 
Richtlijn 92/85/EEG wordt verwijderd om te garanderen dat alle vrouwen hetzelfde recht op 
betaald moederschapsverlof hebben, zodat de mobiliteit van werknemers en de 
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gemeenschappelijke beginselen van de communautaire flexizekerheid gewaarborgd zijn.

Het heeft geen zin dat het Commissievoorstel het recht op moederschapsverlof erkent en 
tegelijkertijd toelaat dat vrouwen hun werk opgeven en hun inkomen verliezen wanneer zij 
niet voldoen aan de door de nationale wetgevingen gestelde voorwaarden voor betaald 
moederschapsverlof.

Amendement 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 -letter d
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen. De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen. 

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen. De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen, teneinde 
een betere combinatie van gezins-, privé-
en beroepsleven te verzekeren. 
Werkgevers mogen dergelijke verzoeken 
alleen weigeren indien de 
organisatorische nadelen voor de 
werkgever niet in verhouding staan tot het 
profijt voor de werknemer.

Or. en

Motivering

Zoals het nu voorligt, is het artikel niet in lijn met het standpunt van het Europees 
Parlement over de arbeidstijdrichtlijn (aangenomen op 17 december 2008). In amendement 
11 op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad bepaalt het Parlement dat werkgevers 
dergelijke verzoeken slechts mogen weigeren in geval van onevenredige overlast.
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Het voorgestelde artikel bevat geen verwijzing naar de gemeenschappelijke Europese 
flexizekerheidsbeginselen. Het huidige voorstel voor een moederschapsrichtlijn moet de 
gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen en maatregelen omvatten die het mogelijk 
maken gezins-, privé- en beroepsleven te combineren.

Amendement 124
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter d
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen.De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen.

"5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen. De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen teneinde een 
betere combinatie van gezins-, privé- en 
beroepsleven te verzekeren. Werkgevers
mogen dergelijke verzoeken alleen
weigeren indien de organisatorische
nadelen voor de werkgever niet in
verhouding staan tot het profijt voor de
werknemer."

Or. pt

Motivering

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 Artikel deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
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relativamente à Richtlijn 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.

Amendement 125
Anne Van Lancker

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 - letter d (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen. De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen.

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen. De werkgever is verplicht 
een dergelijk verzoek ernstig in 
overweging te nemen, waarbij de 
behoeften van de werkgever en de 
werkneemster in aanmerking worden 
genomen, en voorziet in een objectieve 
motivering wanneer hij het verzoek 
weigert.

Or. en

Amendement 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 -letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis). Het volgende lid 5 bis moet 
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worden ingevoegd na lid 5:
"5 bis. De werkgever moet waarborgen 
dat in het kader van de arbeidstijd van 
zwangere vrouwen rekening wordt 
gehouden met de verplichte periodieke en 
buitengewone medische onderzoeken."

Or. en

Motivering

Tijdens de zwangerschap moeten tal van medische onderzoeken worden verricht die van het 
allergrootste belang zijn voor de normale ontwikkeling van de foetus. De werkgever moet 
hiermee rekening houden en voor werkneemsters tijdens de zwangerschap flexibele 
arbeidsuren waarborgen.

Amendement 127
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 -letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
5 bis. De lidstaten moeten werkgevers 
ertoe aansporen om opvangfaciliteiten 
voor kinderen jonger dan 3 jaar ter 
beschikking te stellen van hun 
werkneemsters.

Or. en

Motivering

Het is een onmiskenbaar feit dat in de Europese Unie een enorm tekort aan 
kinderopvangfaciliteiten bestaat. Kinderopvang is essentieel om te voorkomen dat vrouwen 
hun werk opgeven omdat ze voor hun kleine kinderen moeten zorgen.
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Amendement 128
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 - letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"5 bis. De lidstaten sporen de werkgevers 
aan, indien nodig en als de werkneemster 
daarom verzoekt, steun te verlenen voor 
de re-integratie en de opleiding van 
werkneemsters die hun activiteiten 
hervatten na een zwangerschapsverlof."

Or. pt

Amendement 129
Anne Van Lancker

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 -letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 — lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgend lid 5 bis wordt 
ingevoegd:
5 bis. De lidstaten nemen, in 
overeenstemming met hun nationale 
gebruiken en praktijken, passende 
maatregelen om het overleg tussen de 
sociale partners op de relevante niveaus te 
bevorderen teneinde garanties te bieden 
voor de re-integratie en de opleiding van 
werkneemsters die hun activiteiten 
hervatten na een zwangerschapsverlof.

Or. en
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Amendement 130
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 11ºbis
Vrijstelling van arbeid voor borst- of 
flessenvoeding
1. Een moeder die haar kind borstvoeding 
geeft, heeft recht op een vrijstelling van 
arbeid in dit verband voor de duur van de 
voeding.
2. Wanneer geen borstvoeding wordt 
gegeven en wanneer de moeder en de 
vader een beroepsactiviteit uitoefenen, 
heeft een van hen of hebben zij beiden 
recht op een vrijstelling van arbeid voor 
de voeding tot het kind één jaar is.
3. De dagelijkse vrijstelling van arbeid 
voor borst- of flessenvoeding is verdeeld 
in twee afzonderlijke periodes van elk 
maximum één uur.
4. In geval van meerlingengeboorte wordt 
de in het vorig lid bedoelde vrijstelling van 
arbeid vermeerderd met dertig extra 
minuten per bijkomend kind.
5. Indien een van de ouders halftijds 
werkt, wordt de dagelijkse vrijstelling van 
arbeid verminderd naargelang van de 
arbeidstijd, maar niet tot minder dan 30 
minuten.
6. In het in vorig lid genoemde geval 
wordt de dagelijkse vrijstelling van arbeid 
toegekend voor een periode van maximum 
één uur en in voorkomend geval voor een 
tweede periode voor de resterende tijd, 
behalve indien een andere regeling is 
vastgelegd in onderling overleg met de 
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werkgever."

Or. pt

Amendement 131
Maria Petre

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 11 bis
Vrijstelling van arbeid voor borst- of 
flessenvoeding
1. Een moeder die borstvoeding geeft 
heeft recht op een vrijstelling van arbeid 
in dit verband voor de duur van de 
voeding.
2. De dagelijkse vrijstelling van arbeid 
voor borst- of flessenvoeding is verdeeld 
in twee afzonderlijke periodes van elk 
maximum één uur  en minimum dertig 
minuten, behalve indien een andere 
regeling is vastgelegd in onderling overleg 
met de werkgever.
3. In geval van meerlingengeboorte wordt 
de in het vorig lid bedoelde vrijstelling van 
arbeid vermeerderd met dertig extra 
minuten per bijkomend kind.
4. Indien de moeder halftijds werkt, wordt 
de dagelijkse vrijstelling van arbeid 
verminderd naargelang van de arbeidstijd, 
maar niet tot minder dan 30 minuten.

In dit geval wordt de dagelijkse vrijstelling 
van arbeid toegekend voor een periode 
van maximum één uur en in voorkomend 
geval voor een tweede periode voor de 
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resterende tijd, behalve indien een andere 
regeling is vastgelegd in onderling overleg 
met de werkgever."

Or. fr

Motivering

Wanneer geen borstvoeding wordt gegeven, moet worden voorzien in het recht op een 
werktijdvermindering voor een van beide ouders, zonder dat dit leidt tot verlies van enig 
ander recht.

Amendement 132
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 11 bis wordt 
ingevoegd:
“Artikel 11 bis
Vrijstelling van arbeid voor borst- of 
flessenvoeding
1. Een moeder die borstvoeding geeft 
heeft recht op een vrijstelling van arbeid 
in dit verband voor de duur van de 
voeding.
2. Wanneer geen borstvoeding wordt 
gegeven en wanneer de moeder en de 
vader een beroepsactiviteit uitoefenen, 
heeft een van hen of hebben zij beiden 
recht op een vrijstelling van arbeid voor 
de voeding tot het kind één jaar is.
3. De dagelijkse vrijstelling van arbeid 
voor borst- of flessenvoeding is verdeeld 
in twee afzonderlijke periodes van elk 
maximum één uur en minimum dertig 
minuten, behalve indien een andere 
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regeling is vastgelegd in onderling overleg 
met de werkgever. Deze periode kan 
worden verlengd indien dit recht wegens 
tijdgebrek en verplaatsingsproblemen niet 
binnen de oorspronkelijk vastgestelde 
termijn kan worden uitgeoefend.
4. In geval van meerlingengeboorte wordt 
de in het vorig lid bedoelde vrijstelling van 
arbeid vermeerderd met dertig extra 
minuten per bijkomend kind. 
5. Indien de vader of de moeder halftijds 
werkt, wordt de dagelijkse vrijstelling van 
arbeid verminderd naargelang van de 
arbeidstijd, maar niet tot minder dan 30 
minuten. Deze periode kan worden 
verlengd indien dit recht wegens 
tijdgebrek en verplaatsingsproblemen niet 
binnen de oorspronkelijk vastgestelde 
termijn kan worden uitgeoefend.
6. In het in lid 5 genoemde geval wordt de 
dagelijkse vrijstelling van arbeid 
toegekend voor een periode van maximum 
één uur en in voorkomend geval voor een 
tweede periode voor de resterende tijd, 
behalve indien een andere regeling is 
vastgelegd in onderling overleg met de 
werkgever.”

Or. en

Motivering

Werkneemsters leggen vaak een aanzienlijke afstand af en zijn vaak lang onderweg – al 
naargelang de grootte van de stad waar ze wonen – van huis naar hun werk en omgekeerd. 
Deze factor moet in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de voornoemde 
tijdschema’s, aangezien een niet-flexibele regeling het bedoelde recht volledig kan 
ontkrachten.
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Amendement 133
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 - letter d bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten nemen, overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die een dergelijke schending 
kunnen doen vermoeden, de verweerster 
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden. 

(2) Lid 1 belet de lidstaten niet voor de 
eiser gunstiger regels in te voeren. 

(3) Lid 1 is niet van toepassing op 
strafprocedures.

(4) De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt. 
(5) De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.

schrappen

Or. de

Motivering

Discriminatie op grond van zwangerschap kan ook nu al worden aangemerkt als benadeling 
op grond van geslacht. Daardoor wordt ook het beginsel van de omkering van de bewijslast, 
dat al is verankerd in Richtlijn 2006/54/EG, van toepassing.
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Amendement 134
Anne Van Lancker

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het volgende artikel 12 bis bis wordt 
ingevoegd:
Artikel 12 bis bis
Preventie van discriminatie
De lidstaten nemen, in overeenstemming 
met hun nationale gebruiken en 
praktijken, passende maatregelen om het 
overleg tussen de sociale partners op de 
relevante niveaus te bevorderen teneinde 
effectieve acties te ondernemen om 
discriminatie tegen vrouwen op grond van 
zwangerschaps-, moederschaps- of 
adoptieverlof te voorkomen. 

Or. en

Amendement 135
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden toegepast. De sancties 
kunnen het betalen van schadevergoeding 
omvatten, die niet mag worden beperkt 
door vooraf een maximumbedrag vast te 

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties worden toegepast.
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stellen, en moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

Or. de

Amendement 136
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …[vijf jaar na vaststelling van 
de richtlijn], en vervolgens om de vijf jaar, 
alle dienstige gegevens om haar in staat te 
stellen een verslag aan het Europees 
Parlement en aan de Raad over de 
toepassing van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn, op te stellen.

1. De lidstaten en de nationale organen 
voor de bevordering van gelijke 
behandeling verstrekken de Commissie 
uiterlijk op …[drie jaar na vaststelling van 
de richtlijn], en vervolgens om de drie jaar, 
alle dienstige gegevens om haar in staat te 
stellen een verslag aan het Europees 
Parlement en aan de Raad over de 
toepassing van Richtlijn 92/85/EEG, 
gewijzigd bij deze richtlijn, op te stellen.

Or. fr
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