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Ändringsförslag 30
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Jämställdhet är en grundläggande 
princip i Europeiska unionen. Artiklarna 21 
och 23 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna förbjuder all 
könsdiskriminering och fastställer att 
jämställdhet skall säkerställas på alla
områden.

(4) Jämställdhet är en grundläggande 
princip i Europeiska unionen. Artiklarna 21 
och 23 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna förbjuder all 
könsdiskriminering och fastställer att 
jämställdhet skall säkerställas på alla 
områden, även vad gäller möjligheterna 
att förena arbete och familj.

Or. pl

Ändringsförslag 31
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) EG-domstolen fastslog i sin dom i 
målet C-506/06 av den 26 februari 2006 
(Mayr mot Flöckner) att det är direkt 
könsdiskriminering om en kvinnlig 
arbetstagare missgynnas till följd av 
frånvaro på grund av 
fertilitetsbehandling.

Or. nl
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Ändringsförslag 32
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga och måste därför ha rätt 
till minst 20 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

Or. pl

Ändringsförslag 33
Christa Prets

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst sex veckor före 
förlossningen och en obligatorisk 
mammaledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt med en obligatorisk mammaledighet före nedkomsten för att garantera 
hälsan hos den gravida kvinnan och hennes ofödda barn. Det är dessutom viktigt med tanke 
på att större flexibilitet kan leda till påtryckningar, exempelvis med arbetsgivare som försöker 
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övertala arbetstagare att inte ta ut någon mammaledighet före nedkomsten.

Ändringsförslag 34
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 
förlossningen.

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha
rätt till minst 20 sammanhängande veckors
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst två veckor efter 
förlossningen.

Or. sv

Motivering

En lång och generös mammaledighet är av vikt för att föräldrar ska kunna kombinera familj 
och arbete. Mammaledigheten ska dock vara en rättighet, inte en skyldighet, därför är det inte 
lämpligt att ha en obligatorisk mammaledighet på mer än två veckor. Det förekommer fall då
mamman inte har kapaciteten att amma och/eller av andra anledningar väljer att inte vara 
ledig. T.ex. finns det fall då pappan är ledig och tar hand om barnet.

Ändringsförslag 35
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 18 sammanhängande veckors 
barnledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
barnledighet på minst sex veckor efter 

(9) Gravida arbetstagare och arbetstagare 
som nyligen har fött barn eller som ammar 
är särskilt känsliga, och måste därför ha 
rätt till minst 16 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före och/eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst åtta veckor efter 
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förlossningen. förlossningen. Denna ledighet bör uppgå 
till tolv veckor vid för tidig födsel eller 
flerbarnsfödsel eller om modern ammar. 
Under hela ledigheten bör arbetstagaren 
behålla full lön motsvarande hennes 
tidigare lön.  

Or. fr

Ändringsförslag 36
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att barnledigheten minst 
ska vara 18 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön. I 
ILO:s konvention om skydd i samband 
med födelse från 2000 fastställs en 
obligatorisk ledighet på sex veckor efter 
födseln.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 37
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att barnledigheten minst 
ska vara 18 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön. I 
ILO:s konvention om skydd i samband 
med födelse från 2000 fastställs en 
obligatorisk ledighet på sex veckor efter 
födseln.

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att mammaledigheten 
minst ska vara 18 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön.
Mammaledigheten ska innebära en 
rättighet och inte ett tvång, därför bör inte 
den obligatoriska delen vara mer än 
två veckor.
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Or. sv

Ändringsförslag 38
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att barnledigheten minst
ska vara 18 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön. I 
ILO:s konvention om skydd i samband 
med födelse från 2000 fastställs en 
obligatorisk ledighet på sex veckor efter 
födseln.

(10) Internationella Arbetsorganisationen 
rekommenderar att mammaledigheten 
minst ska vara 20 veckor med full lön 
motsvarande arbetstagarens tidigare lön. I 
ILO:s konvention om skydd i samband 
med födelse från 2000 fastställs en 
obligatorisk ledighet på sex veckor efter 
födseln.

Or. pl

Ändringsförslag 39
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) På grundval av principen om 
likabehandling har domstolen också erkänt 
skyddet av kvinnors anställningsrättigheter, 
särskilt deras rätt att återuppta samma 
arbete eller ett likvärdigt arbete med minst 
lika gynnsamma arbetsvillkor, samt rätten 
att komma i åtnjutande av de förbättringar 
av arbetsvillkoren som införs under deras 
ledighet.

(12) På grundval av principen om 
likabehandling har domstolen också erkänt 
skyddet av kvinnors anställningsrättigheter, 
särskilt deras rätt att återvända till sin 
arbetsplats och återuppta samma eller en
likvärdig tjänst med minst lika gynnsamma 
arbetsvillkor, samt rätten att komma i 
åtnjutande av de förbättringar av 
arbetsvillkoren som införs under deras 
ledighet.

Or. pl
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Ändringsförslag 40
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Mot bakgrund av den demografiska 
utvecklingen i Europa är det nödvändigt 
att främja nativiteten genom särskild 
lagstiftning och åtgärder som gör det 
möjligt att i större utsträckning förena 
arbete, privatliv och familjeliv.

Or. nl

Ändringsförslag 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är viktigt med längre mamma-
och pappaledighet även vid adoptioner 
och åtgärder som kan hjälpa 
arbetstagarna att förena sina rättigheter 
och skyldigheter i arbetslivet med deras 
rättigheter och skyldigheter när det gäller 
familjen.

Or. it

Ändringsförslag 42
Lissy Gröner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För en verklig jämställdhet är det 
avgörande att män tar ut en obligatorisk 
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pappaledighet enligt samma bestämmelser 
som gäller för mammaledighet, förutom 
längden, så att det stegvis kan skapas 
förutsättningar för lika deltagande av 
män och kvinnor i arbets- och 
familjelivet. Samma sak bör gälla för 
partner.

Or. de

Ändringsförslag 43
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Erfarenheterna visar att skyddet mot 
överträdelser av rättigheterna i detta 
direktiv skulle stärkas om man gav 
jämställdhetsorganet eller de olika 
jämställdhetsorganen i varje medlemsstat 
behörighet att analysera de problem som 
uppstår i samband med diskriminering, 
undersöka möjliga lösningar och ge 
praktisk hjälp till dem som är utsatta.
Direktivet bör därför innehålla 
bestämmelser om detta.

(19) Erfarenheterna visar att skyddet mot 
överträdelser av rättigheterna i detta 
direktiv skulle stärkas om man gav 
anställda med lämplig vidareutbildning på 
arbetsmarknadsministeriet och domstolen 
i varje medlemsstat behörighet att 
analysera de problem som uppstår i 
samband med diskriminering, undersöka 
möjliga lösningar och ge praktisk hjälp till 
dem som är utsatta. Direktivet bör därför 
innehålla bestämmelser om detta.

Or. pl

Ändringsförslag 44
Anna Hedh

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Genomförandet av detta 

(20) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Genomförandet av detta 
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direktiv bör inte kunna åberopas som skäl 
till inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

direktiv får inte åberopas som skäl till 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat, 
särskilt nationella lagar som, genom att 
kombinera föräldraledighet och 
mammaledighet, ger mödrar rätt till minst 
18 veckors ledighet fördelat före och/eller 
efter födseln med en ersättning som 
motsvarar minst den som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. sv

Motivering

Kommissionen skriver på sidan åtta i motiveringen till förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv från den 3 oktober 2008 att ”om de nationella lagarna ger mödrar rätt till 
minst 18 veckors ledighet fördelat före och/eller efter födseln med en ersättning som 
motsvarar minst den som föreskrivits i detta direktiv, ska detta anses utgöra barnledighet i 
enlighet med detta direktiv”. Med detta ändringsförslag så tydliggörs denna intention även i 
ett skäl som berör detta.

Ändringsförslag 45
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Genomförandet av detta 
direktiv bör inte kunna åberopas som skäl 
till inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(20) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Genomförandet av detta 
direktiv bör inte kunna åberopas som skäl 
till inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat. De 
medlemsstater som inte redan har gjort 
det rekommenderas starkt att vidta 
lämpliga åtgärder för att arbetstagare som 
är gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar ska säkras likabehandling i den 
offentliga och den privata sektorn, liksom 
arbetstagare som inte omfattas av 
definitionerna i direktiv 92/85/EEG, så att 
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man kan maximera fördelarna med högre 
födelsetal och ökad kvinnlig 
sysselsättning. Därför bör 
skatteincitament för arbetstagare 
övervägas.

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.

Ändringsförslag 46
Doris Pack

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Följande skäl 8a ska läggas till:
(8a) Mammaledighet enligt detta direktiv 
bör inte stå inte i motsats till 
medlemsstaternas lagstiftning om 
föräldraledighet och bör under inga 
omständigheter syfta till att kringgå 
sådana modeller. Mamma- och 
föräldraledigheten bör komplettera 
varandra och kan i kombination ge bättre 
möjligheter att förena yrkes- och 
familjelivet. Det bör helt och hållet vara 
upp till föräldrarna själva att besluta om 
huruvida de efter födseln snart ska 
återvända till arbetet eller utnyttja de 
möjligheter till föräldraledighet som ges 
av medlemsstaterna.
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Or. de

Ändringsförslag 47
Doris Pack

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Skäl 15 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 24 sammanhängande veckors
mammaledighet, före eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst åtta veckor […]
efter förlossningen.”

Or. en

Motivering

Om mammaledigheten ökar från nuvarande 14 till 24 veckor kommer kvinnor som nyligen har 
fött barn att om de så önskar kunna amma under en sammanhängande period på sex månader 
utan att behöva bolla med andra alternativ, exempelvis behöva visa upp läkarintyg.

Ändringsförslag 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- 1) Skäl 15 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
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arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 16 sammanhängande veckors
mammaledighet, före eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst fyra veckor […]
efter förlossningen.”

Or. fr

Ändringsförslag 49
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Skäl 15 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 20 sammanhängande veckors
mammaledighet, före eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst två veckor [...] 
efter förlossningen.”

Or. sv

Motivering

En lång och generös mammaledighet är av vikt för att föräldrar ska kunna kombinera familj 
och arbete. Mammaledigheten ska dock vara en rättighet, inte en skyldighet, därför är det inte 
lämpligt att ha en obligatorisk mammaledighet på mer än två veckor. Det förekommer fall då 
mamman inte har kapaciteten att amma och/eller av andra anledningar väljer att inte vara 
ledig. T.ex. finns det fall då pappan är ledig och tar hand om barnet.
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Ändringsförslag 50
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Skäl 15 ska ersättas med följande:
”Föräldrar har rätt till föräldraledighet 
att fördela mellan sig i enlighet med 
nationell lagstiftning eller praxis.”

Or. sv

Motivering

Det är mamman och pappan som främst är ansvariga för att fördela föräldraledighet, som 
skall baseras på nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 51
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (novo)
Direktiv 92/85/EEG
Considerando 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Skäl 15 ska ersättas med följande:
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 22 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst 16 veckor [...] 
efter förlossningen.”

Or. pt
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Ändringsförslag 52
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Skäl 15 ska ersättas med följande: 
”För gravida arbetstagare och 
arbetstagare som nyligen har fött barn 
eller som ammar krävs med hänsyn till 
deras särskilda känslighet en rättighet 
till minst 14 sammanhängande veckors 
mammaledighet, före eller efter 
förlossningen, samt en obligatorisk 
mammaledighet på minst åtta veckor före 
eller efter förlossningen. Med hänsyn till 
erkännandet av fullständiga rättigheter 
för samkönade par i vissa medlemsstater 
bör medlemsstaterna vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att samkönade 
föräldrar, antingen biologiska eller 
adoptivföräldrar, inte diskrimineras i 
fråga om mamma-, pappa-, föräldra- eller 
adoptionsledighet.” 

Or. en

Motivering

Att alla föräldrar åtnjuter exakt samma rättigheter är både en nödvändighet och en 
grundläggande mänsklig rättighet samt en av EU:s erkända värdegrunder.

Ändringsförslag 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv avses med
a) gravid arbetstagare: gravid 
arbetstagare, oavsett anställningsavtal, 
inklusive arbetstagare som utför 
hushållsarbete, som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning eller praxis
b) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare, oavsett 
anställningsavtal, inklusive arbetstagare 
som utför hushållsarbete, som nyligen 
har fött barn och som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning och/eller praxis,
c) arbetstagare som ammar: 
arbetstagare, oavsett anställningsavtal, 
inklusive arbetstagare som utför 
hushållsarbete, som ammar och som 
underrättar arbetsgivaren om sitt 
tillstånd enligt nationell lagstiftning 
och/eller praxis.”

Or. it

Ändringsförslag 54
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Artikel 2 
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Definitioner
I detta direktiv avses med
a) arbetstagare: person som utför arbete 
som anställd, egenföretagare, medlem av 
ett kooperativ, medhjälpande make eller 
maka eller är arbetslös.
b) gravid arbetstagare: gravid 
arbetstagare, som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning eller praxis,
c) arbetstagare som nyligen har fött 
barn: arbetstagare som nyligen har fött 
barn enligt definitionen i nationell 
lagstiftning eller praxis och som 
underrättar arbetsgivaren om sitt 
tillstånd enligt nationell lagstiftning eller 
praxis,
d) arbetstagare som ammar: 
arbetstagare som ammar enligt 
definitionen i nationell lagstiftning eller 
praxis och som underrättar 
arbetsgivaren om sitt tillstånd enligt 
nationell lagstiftning eller praxis.”

Or. pt

Ändringsförslag 55
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7- punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 g a. Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7
Nattarbete
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de
arbetstagare som avses i artikel 2 inte 
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åläggs nattarbete [...]

a) under de sista tio veckorna före 
förlossningen,
b) under resterande delen av graviditeten 
om detta är påkallat av moderns eller 
fostrets hälsa,
c) under hela amningsperioden om detta
är påkallat av moderns eller barnets 
hälsa.”

Or. pt

Motivering

Gravida arbetstagare, arbetstagare som nyss fött barn eller ammar bör särbehandlas i fråga 
om nattarbete när detta är påkallat av deras egen eller barnets hälsa.

Ändringsförslag 56
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 ga (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
ge möjlighet, enligt nationell lagstiftning 
eller praxis, till
a) övergång till en passande arbetstid på 
dagtid, eller
b) arbetsledighet eller förlängd 
mammaledighet, om en sådan 
arbetstidsändring inte är möjlig av 
tekniska eller andra objektiva skäl [...].

Or. pt

Motivering

Samma som ändringsförslag 54.
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Ändringsförslag 57
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 ga (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7- punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetstagare som vill slippa nattarbete 
ska informera arbetsgivaren och visa 
läkarintyg i de fall som avses i punkt 1b 
och c, i enlighet med medlemsstaternas 
bestämmelser.

Or. pt

Motivering

Samma som ändringsförslag 54.

Ändringsförslag 58
Gabriela Creţu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. Artikel 7.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
att de arbetstagare som avses i artikel 2 
inte åläggs nattarbete under 
graviditetstiden, under amningen och 
under en period på 12 månader efter 
förlossningen.”

Or. en
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Motivering

En bestämmelse genom vilken kvinnor inte kan åläggas nattarbete innan barnet är 12 
månader skulle bidra till kvinnors hälsa och deras förmåga att ta hand om sitt barn.
Dessutom skulle man se till att kvinnors rättigheter på området garnteras i hela EU.

Ändringsförslag 59
Gabriela Creţu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. Följande punkt 2a ska införas:
”2a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
pappor till barn under 12 månader inte 
åläggs nattarbete.”

Or. en

Motivering

Genom att även inbegripa pappor i förbudet mot nattarbete kan de bli mer närvarande och 
involverade i barnets liv. 

Ändringsförslag 60
Gabriela Creţu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. I artikel 7.2 ska led b ersättas med 
följande:
”b) arbetsledighet eller förlängd 
mammaledighet, om en sådan 
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arbetstidsändring inte är möjlig av 
tekniska eller andra objektiva skäl [...].”

Or. en

Motivering

Med formuleringen ”klart redovisade skäl” skulle arbetsgivare alltför lätt kunna hävda att de 
inte kan flytta över en arbetstagare till dagtid.

Ändringsförslag 61
Anne Van Lancker

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1g. Artikel 7.2 ska ersättas med följande:
”2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
ge möjlighet, enligt nationell lagstiftning 
eller praxis, till
[…] övergång till arbete på dagtid […].”

Or. en

Ändringsförslag 62
Maria Petre

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1 g) Följande artikel 7a ska införas:
”Artikel 7a
Övertidsarbete
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1. Gravida arbetstagare samt arbetstagare 
med barn under 12 år får inte åläggas att 
utföra övertidsarbete.
2. Arbetstagare som ammar får inte 
åläggas att utföra övertidsarbete under 
amningsperioden om arbetstagarens eller 
barnets hälsa kräver detta.”

Or. fr

Motivering

För att kvinnor ska kunna tillbringa mer tid med sina barn medan de är små måste de 
behandlas gynnsamt i fråga om övertidsarbete, och därför bör det införas en bestämmelse 
som ger dem möjlighet att frånsäga sig övertidsarbete så länge barnet är mindre än 12 år.

Ändringsförslag 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 g (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g. I artikel 7a ska följande stycke 
införas: 
”Artikel 7a
Arbetstagare med barn under tre år ska 
inte åläggas att arbeta nattetid under 
perioden efter den period som nämns i 
artikel 7.1, som den behöriga nationella 
myndigheten fastställt. För ensamstående 
föräldrar kan denna period förlängas 
enligt de villkor som medlemsstaten 
fastställt.
För föräldrar med allvarligt 
funktionshindrade barn kan denna period 
också förlängas enligt de villkor som 
medlemsstaten fastställt.”

Or. it
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Ändringsförslag 64
Lissy Gröner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Barnledighet (Berör inte den svenska versionen.) 

Or. de

Ändringsförslag 65
Christa Klaß

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

utgår

Or. de

Motivering

Den gällande bestämmelsen om 14 veckor bör behållas eftersom den ger medlemsstaterna 
utrymme att använda och kombinera andra modeller utöver mammaledighet – särskilt 
föräldraledighet, som också inbegriper fäder. Medlemsstaterna har redan utvecklat sådana 
modeller. Tyskland har infört ett föräldraledighetssystem med upp till tre års föräldraledighet 
omedelbart efter mammaledigheten, varav 14 månader med föräldrapenning.
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Ändringsförslag 66
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 16 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 24 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. en

Motivering

För närvarande varierar mammaledigheten mellan 8 och 45 veckor i EU:s 27 medlemsstater, 
i vissa fall med ersättning, i vissa fall utan. I vissa länder måste en ansökan om ytterligare 
ledighet lämnas in om man vill fortsätta att amma barnet längre än den betalda 
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mammaledigheten. Om mammaledigheten ökar från nuvarande 14 till 24 veckor kommer 
kvinnor som nyligen har fött barn att om de så önskar kunna amma under en 
sammanhängande period på sex månader utan att behöva bolla med andra alternativ, 
exempelvis behöva visa upp läkarintyg.

Ändringsförslag 68
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 22 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. pt

Ändringsförslag 69
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 20 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. pl



PE421.393v01-00 26/68 AM\775081SV.doc

SV

Ändringsförslag 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
barnledighet under minst 18 veckor under 
tiden före och/eller efter förlossningen.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 är 
berättigade till en sammanhängande 
mammaledighet under minst 16 veckor
under tiden före och/eller efter 
förlossningen.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Christa Klaß

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

utgår

Or. de
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Motivering

Den tidigare bestämmelsen i punkt 2 bör fortsätta att gälla. Hänsyn bör tas till 
medlemsstaternas praxis. Man bör också ta hänsyn till att företagen behöver en säker grund 
för sin planering i fråga om perioder för mammaledighet.

Ändringsförslag 72
Christa Prets

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor före födseln 
och en obligatorisk ledighet på minst 
sex veckor efter födseln. Medlemsstaterna 
ska vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att de arbetstagare som avses i 
artikel 2 fritt kan välja om den icke-
obligatoriska delen av mammaledigheten 
ska förläggas före eller efter födseln.

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt med en obligatorisk mammaledighet före nedkomsten för att garantera 
hälsan hos den gravida kvinnan och hennes ofödda barn. Det är dessutom viktigt med tanke 
på att större flexibilitet kan leda till påtryckningar, exempelvis med arbetsgivare som försöker 
övertala arbetstagare att inte ta ut någon mammaledighet före nedkomsten.

Ändringsförslag 73
Urszula Krupa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten 
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst åtta veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. pl

Ändringsförslag 74
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk betald
ledighet på minst åtta veckor efter födseln.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Eva-Britt Svensson

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst två veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. sv

Motivering

Mammaledigheten ska vara en rättighet, inte en skyldighet, därför är det inte lämpligt att ha 
en obligatorisk mammaledighet på mer än två veckor. Det förekommer fall då mamman inte 
har kapaciteten att amma och/eller av andra anledningar väljer att inte vara ledig. T.ex. finns 
det fall då pappan är ledig och tar hand om barnet.

Ändringsförslag 76
Doris Pack

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna får förlänga den 
obligatoriska delen av mammaledigheten 
enligt detta direktiv till högst åtta veckor 
efter födseln och/eller högst sex veckor 
före födseln, om arbetstagarna ges 
möjligheten att, genom en förklaring som 
när som helst kan upphävas, uttryckligen 
förklara att de är beredda att återuppta 
arbetet inom denna förlängda period. 
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Or. de

Ändringsförslag 77
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
barnledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska kunna fördelas mellan 
föräldrar i enlighet med nationell 
lagstiftning eller praxis och i enlighet med 
föräldrars ömsesidiga ansvar och fria val.

Or. sv

Motivering

Det är mamman och pappan som främst är ansvariga för att fördela föräldraledighet, som 
skall baseras på nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 78
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artigo 8 – n.º 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk betald 
ledighet på 16 veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
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som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln. De obligatoriska 
16 veckorna gäller för alla arbetstagare, 
oavsett hur många dagar de dittills 
arbetat.

Or. pt

Ändringsförslag 79
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna period kan, om paret är 
överens och ansöker härom, delas med 
fadern i överensstämmelse med 
medlemsstatens lagstiftning.

Or. pt

Ändringsförslag 80
Edit Bauer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk betald 
mammaledighet på minst sex veckor efter 
födseln. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 fritt kan 
välja om den icke-obligatoriska delen av 
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ska förläggas före eller efter födseln. mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. en

Ändringsförslag 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den barnledighet som föreskrivs i punkt 
1 ska omfatta en obligatorisk ledighet på 
minst sex veckor efter födseln.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av barnledigheten
ska förläggas före eller efter födseln.

2. Den mammaledighet som föreskrivs i 
punkt 1 ska omfatta en obligatorisk 
ledighet på minst fyra veckor efter födseln. 
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa att de arbetstagare 
som avses i artikel 2 fritt kan välja om den 
icke-obligatoriska delen av 
mammaledigheten ska förläggas före eller 
efter födseln.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Doris Pack

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Av omsorg om moderns och barnets 
hälsa ska medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
arbetstagare fritt och utan tvång kan 
bestämma om de ska utnyttja den 
icke-obligatoriska mammaledigheten före 
födseln.
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Or. de

Ändringsförslag 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Directiva 92/85/CEE
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid flerbarnsfödsel ska den 
obligatoriska ledigheten förlängas med en 
månad för varje barn utöver det första.

Or. it

Ändringsförslag 84
Christa Klaß

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Arbetstagaren ska meddela den valda 
perioden för mammaledigheten minst 
två månader före startdatumet. 

Or. de

Motivering

Om det blir obligatoriskt att meddela perioden för mammaledigheten får företagen en säker 
grund för sin planering. Särskilt små- och medelstora företag skulle annars få stora problem 
med sin verksamhetsplanering.
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Ändringsförslag 85
Christa Prets

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges en 
kompletterande skyddsperiod när barn föds 
för tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln, 
föds med funktionshinder eller föds med 
kejsarsnitt samt vid flerbarnsfödslar. Den 
kompletterande skyddsperiodens längd 
efter födseln ska uppgå till minst 
12 veckor med hänsyn tagen till moderns 
och barnets eller barnens särskilda behov.

Or. de

Motivering

Den extra mammaledigheten i ovannämnda fall efter födseln bör uppgå till minst 12 veckor, 
oberoende av hur lång tid av mammaledigheten som redan har utnyttjats. Att skydda moderns 
hälsa bör vara prioritet nummer ett i sådana fall.

Ändringsförslag 86
Maria Petre

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande betald ledighet när barn 
föds för tidigt, läggs in på sjukhus efter 
födseln eller föds med funktionshinder, vid 
flerbarnsfödslar samt när modern är 
funktionshindrad. Den kompletterande 
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moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

Or. fr

Motivering

Kvinnor bör få ersättning för att inte straffas ekonomiskt när de blir mammor.

Ändringsförslag 87
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens 
särskilda behov, så att hänsyn kan tas till 
dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
fyra veckors kompletterande ledighet när 
barn föds för tidigt, vid flerbarnsfödslar 
eller när modern ammar.

Or. fr

Ändringsförslag 88
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
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som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet med full lön när 
barn föds för tidigt, läggs in på sjukhus 
efter födseln, föds med funktionshinder 
eller om modern är funktionshindrad
samt vid flerbarnsfödslar. Den 
kompletterande ledighetens längd ska stå i 
proportion till moderns och barnets eller 
barnens särskilda behov, så att hänsyn kan 
tas till dessa. Medlemsstaterna ska också 
ge möjlighet till en ledighet på 12 veckor 
vid dödfödsel.

Or. pt

Ändringsförslag 89
Edit Bauer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande mammaledighet när barn 
föds för tidigt, läggs in på sjukhus efter 
födseln eller föds med funktionshinder 
samt vid flerbarnsfödslar. Den 
kompletterande mammaledighetens längd 
ska stå i proportion till moderns och 
barnets eller barnens särskilda behov, så att 
hänsyn kan tas till dessa.

Or. en



AM\775081SV.doc 37/68 PE421.393v01-00

SV

Ändringsförslag 90
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet när barn föds för 
tidigt, läggs in på sjukhus efter födseln 
eller föds med funktionshinder samt vid 
flerbarnsfödslar. Den kompletterande 
ledighetens längd ska stå i proportion till 
moderns och barnets eller barnens särskilda 
behov, så att hänsyn kan tas till dessa.

4. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att det ges 
kompletterande ledighet med full lön när 
barn föds för tidigt, läggs in på sjukhus 
efter födseln, föds med funktionshinder 
eller om modern är funktionshindrad eller 
tonåring samt vid flerbarnsfödslar, eller 
om födseln äger rum inom 18 månader 
efter den föregående födseln. Den 
kompletterande ledighetens längd ska stå i 
proportion till moderns och barnets eller 
barnens särskilda behov, så att hänsyn kan 
tas till dessa.

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.
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Ändringsförslag 91
Lissy Gröner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sådan sjukledighet som beror på sjukdom 
eller komplikationer som är en följd av 
graviditeten, och som inträffar fyra veckor 
eller mer före födseln, inte påverkar 
barnledighetens längd.”

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
frånvaro från arbetet på grund av
sjukdom eller komplikationer som är en 
följd av graviditeten inte påverkar 
mammaledighetens längd.”

Or. de

Ändringsförslag 92
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska garantera 
mammors och pappors rättigheter genom 
särskilda arbetsvillkor för assistans till 
minderåriga med funktionshinder.

Or. pt

Ändringsförslag 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 8a
Ledighet vid adoption
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa mamma- och 
pappaledighet också vid adoption.”

Or. it

Ändringsförslag 94
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 8a
Pappaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att de arbetstagare som 
nyligen blivit fäder ska ha rätt till en 
sammanhängande pappaledighet som inte 
kan överföras, med full lön i minst 
fyra veckor, varav två ska vara 
obligatoriska efter födseln.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att garantera pappan en 
särskild ledighet som omfattar den 
outnyttjade delen av mammaledigheten 
om mamman dör eller är fysiskt 
oförmögen.”

Or. pt
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Ändringsförslag 95
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 8a ska införas:
”Artikel 8a
Pappaledighet
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetstagare 
som nyligen har blivit pappa har rätt till 
en sammanhängande period av icke 
överförbar, fullt betald pappaledighet på 
minst fyra veckor, som ska vara 
obligatorisk i fråga om de fyra veckorna 
och som ska förläggas före eller efter 
hustruns eller partnerns förlossning.”

Or. en

Ändringsförslag 96
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 8a ska införas:
”Artikel 8a
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetstagare
vars hustru eller partner nyligen har fött 
ett barn har rätt till en sammanhängande 
period av icke överförbar, fullt betald 
pappaledighet/gemensam mammaledighet 
på minst fyra veckor, som ska vara 
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obligatorisk i fråga om två av veckorna 
och som ska förläggas före eller efter 
hustruns eller partnerns förlossning.”

Or. en

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

Ändringsförslag 97
Anne Van Lancker

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 8a ska införas:
”Artikel 8a
Pappaledighet
Medlemsstaterna och/eller 
arbetsmarknadens parter ska vidta 
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nödvändiga åtgärder för att se till att 
arbetstagare har rätt till en 
sammanhängande period av betald 
pappaledighet på minst två veckor, som 
ska förläggas efter hustruns/partnerns 
förlossning i enlighet med nationell lag, 
kollektivavtal och praxis.”

Or. en

Motivering

Föredragandens avsikt att införa rätt till pappaledighet bör understödjas. Hennes 
formulering är emellertid för snäv och riskerar att inte omfatta alla familjeformer, exempelvis 
samkönade par eller ombildade familjer.

Ändringsförslag 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan mammaledighet som 
avses i artikel 8.1. Uppsägningar under 
denna period ska anses utgöra 
diskriminering, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd, som 
anges skriftligen och som enligt nationell 
lagstiftning eller praxis medges, samt i 
tillämpliga fall, på villkor att den behöriga 
myndigheten har lämnat sitt medgivande.

Or. it
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Ändringsförslag 99
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och 
som enligt nationell lagstiftning eller 
praxis medges, samt i tillämpliga fall, på 
villkor att den behöriga myndigheten har 
lämnat sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arbetsgivare inte 
av skäl som passar dem ska kunna 
avbryta mamma-, pappa- eller 
föräldraledighet samt förbjuda uppsägning 
och förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och ett år 
efter födseln.

Or. pt

Ändringsförslag 100
Doris Pack

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
minst fyra månader efter födseln, om detta 
inte sker i undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
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medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

Or. de

Ändringsförslag 101
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan mammaledighet som 
avses i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd, som är 
vederbörligen och skriftligen motiverade 
och som enligt nationell lagstiftning eller 
praxis medges, samt i tillämpliga fall, på
villkor att den behöriga myndigheten har 
lämnat sitt medgivande.

Or. en

Motivering

Härigenom får kvinnor bättre rättsligt skydd mot uppsägningar och i fråga om 
arbetstidsarrangemang när de återgår i arbete efter mammaledigheten. Oavsett om 
arbetstagaren begär det eller inte måste en skriftlig motivering till uppsägningen lämnas och 
den får inte ha någon koppling till graviditeten eller moderskapet. 
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Ändringsförslag 102
Gabriela Creţu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
utgången av sådan barnledighet som avses 
i artikel 8.1, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd och som 
enligt nationell lagstiftning eller praxis 
medges, samt i tillämpliga fall, på villkor 
att den behöriga myndigheten har lämnat 
sitt medgivande.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att förbjuda uppsägning och 
förberedelser för uppsägning av de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
tiden från början av graviditeten och till 
12 månader efter utgången av sådan 
mammaledighet som avses i artikel 8.1, om 
detta inte sker i undantagsfall av skäl som 
inte sammanhänger med deras tillstånd, 
som är vederbörligen och skriftligen 
motiverade och som enligt nationell 
lagstiftning eller praxis medges, samt i 
tillämpliga fall, på villkor att den behöriga 
myndigheten har lämnat sitt medgivande.

Or. en

Motivering

Ett uppsägningsförbud från början av graviditeten och fram till 12 månader efter utgången av 
mammaledigheten skulle innebära bättre skydd för kvinnor som har tagit ut mammaledighet 
och skulle underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. En skriftlig motivering till 
uppsägningen är nödvändig för att diskrimineringen av kvinnor ska kunna bekämpas.

Ändringsförslag 103
Christa Prets

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
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arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom ett år efter 
den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

Or. de

Ändringsförslag 104
Maria Petre

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom nio månader
efter den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen.

Or. fr

Motivering

En period på nio månader förefaller rimligare för att den nyblivna mamman ska kunna 
anpassa sig till sin nya livsrytm, till återgången till arbetet och till de förändringar som 
genomförts på arbetsplatsen under hennes bortovaro.
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Ändringsförslag 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen
om arbetstagaren begär detta.

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom tolv månader
efter den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1 ska den anses utgöra 
diskriminering, om detta inte sker i 
undantagsfall av skäl som inte 
sammanhänger med deras tillstånd, som 
anges skriftligen och som enligt nationell 
lagstiftning eller praxis medges, samt i 
tillämpliga fall, på villkor att den behöriga 
myndigheten har lämnat sitt medgivande. 

Or. it

Ändringsförslag 106
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den barnledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen om 
arbetstagaren begär detta.

2. Om en arbetstagare enligt artikel 2 sägs 
upp under den tid som avses i punkt 1, ska 
arbetsgivaren skriftligen ange skäliga 
grunder för uppsägningen. Om 
uppsägningen äger rum inom sex månader 
efter den mammaledighet som avses i 
artikel 8.1, ska arbetsgivaren skriftligen 
ange skäliga grunder för uppsägningen.
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Or. fr

Ändringsförslag 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att förbjuda 
diskriminering av gravida kvinnor på 
arbetsmarknaden genom att skapa lika 
anställningsmöjligheter om kvinnorna 
uppfyller alla krav för den utlysta 
tjänsten.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör garantera lika tillgång till arbetsmarknaden för gravida kvinnor så att 
graviditeten inte äventyrar deras karriär och yrkesutveckling bara för att arbetsgivaren ser 
det som en ytterligare börda att anställa en gravid arbetstagare.

Ändringsförslag 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
manliga arbetstagare under 
pappaledigheten och tre månader därefter 
åtnjuter samma uppsägningsskydd som 
det som kvinnliga arbetstagare enligt 
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definitionen i artikel 2 omfattas av enligt 
den här artikeln.”

Or. it

Ändringsförslag 109
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
arbetstagare på pappaledighet eller 
gemensam mammaledighet åtnjuter 
samma uppsägningsskydd som det som 
arbetstagare enligt definitionen i artikel 2 
omfattas av enligt artikel 1.”

Or. en

Motivering

Arbetstagaren ska under sin pappaledighet eller gemensamma mammaledighet ha rätt till 
samma uppsägningsskydd som gravida arbetstagare och arbetstagare som nyligen har fött 
barn eller ammar.

Ändringsförslag 110
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. Medlemsstaterna ska uppmuntras att 
vidta åtgärder för att se till att 
arbetstagare kan välja att arbeta deltid
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under en period på högst ett år, med fullt 
uppsägningsskydd och fullständiga 
rättigheter att återfå sin heltidstjänst och 
lön efter denna period.”

Or. en

Motivering

Denna åtgärd kan bidra till förbättrade möjligheter att förena privat-, familje- och yrkeslivet 
genom att arbetstagarna bättre och smidigare kan anpassa sig till sin nya situation. 

Ändringsförslag 111
Anne Van Lancker

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande artikel 10a ska införas:
”Artikel 10a 
Amning
1. En kvinna ska ha rätt till en eller flera 
pauser under arbetsdagen eller rätt till en 
daglig arbetstidsförkortning för att kunna 
amma sitt barn.
2. Den period under vilken 
amningspauser eller daglig 
arbetstidsförkortning ska tillåtas, deras 
antal, amningspausernas längd och de 
förfaranden som ska gälla för den dagliga 
arbetstidsförkortningen ska fastställas 
enligt nationell lag och praxis. Pauserna 
eller den dagliga arbetstidsförkortningen 
ska räknas som arbetstid och avlönas 
därefter.”

Or. en
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Motivering

I enlighet med ILO:s konvention 183 om moderskapsskydd.

Ändringsförslag 112
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 113
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-aa) I punkt 2 ska led b ersättas med 
följande:
b) Bibehållen lön […] för arbetstagare 
enligt definitionen i artikel 2 eller rätt till 
skälig ersättning för arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2.

Or. fr
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Ändringsförslag 114
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led b
Directive 92/85/CEE
Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) Arbetstagares rätt enligt artikel 2 att 
återvända till samma eller ett motsvarande 
arbete på villkor som inte är mindre 
gynnsamma, och att komma i åtnjutande av 
varje förbättring i arbetsvillkoren som de 
skulle ha varit berättigade till under sin 
ledighet.”

”c) Arbetstagares rätt enligt artikel 2 att 
återvända till samma eller ett motsvarande 
arbete på villkor som inte är mindre 
gynnsamma, med samma lön, nivå och 
innehåll, och att komma i åtnjutande av 
varje förbättring i arbetsvillkoren som de 
skulle ha varit berättigade till under sin 
ledighet.”

Or. pt

Motivering

Ett ”motsvarande” arbete ska innebära samma lön, nivå och innehåll som före ledigheten.

Ändringsförslag 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led -b (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-b) I punkt 2 ska följande led införas 
efter led b:
”ba) Rätt för mammalediga arbetstagare 
att automatiskt komma i åtnjutande av 
alla eventuella lönehöjningar utan att 
tillfälligt behöva avbryta 
mammaledigheten för att kunna ta del av 
lönehöjningen.” 

Or. en
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Motivering

Vid lönehöjningar bör mammalediga arbetstagare automatiskt ta del av dessa så att de 
slipper avbryta mammaledigheten bara för att kunna få den högre lönen och därefter 
återuppta mammaledigheten. På så vis minskar och förenklas även arbetsgivarens 
administrativa arbete.

Ändringsförslag 116
Maria Petre

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.”

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses motsvara lönen när den 
garanterar en inkomst som minst motsvarar 
den senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön, upp till ett tak 
som fastställts i den nationella 
lagstiftningen. Detta tak får inte vara lägre 
än 85 procent av den berörda 
arbetstagarens senaste månadslön eller 
genomsnittliga månadslön.
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. fr

Motivering

Internationella arbetsorganisationen rekommenderar att mammaledigheten minst ska vara 
18 veckor med full lön motsvarande arbetstagarens tidigare lön. En proportion på 85 % synes 
tillräcklig för att familjer inte ska straffas för att de fått ett barn. 
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Ändringsförslag 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak
får inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.”

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön. Ersättningen får inte vara 
lägre än den ersättning som de arbetstagare 
som avses i artikel 2 skulle få under 
sjukledighet. Medlemsstaterna får fastställa 
vilken period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. en

Motivering

Graviditet, barnafödande och amning får inte leda till diskriminering, vilket även bekräftas i 
direktiv 2006/54/EG om principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 
män i arbetslivet (omarbetning). Att sätta ett tak för ersättningen under mammaledigheten 
kopplat till en inkomst som motsvarar lönen bör betraktas som en form av diskriminering och 
därför som oförenligt med gällande EU-lagstiftning om likabehandling av kvinnor och män i 
fråga om sysselsättning och företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet.

Ändringsförslag 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 

”3) Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses motsvara lönen när den 
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inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av
genomsnittslönen.”

garanterar en inkomst som minst motsvarar 
den senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön, upp till ett tak 
som fastställts i den nationella 
lagstiftningen. Vid beräkningen ska 
eventuella lagenliga eller avtalsenliga 
löneökningar beaktas. Detta tak får inte 
vara lägre än 80 procent av den berörda 
arbetstagarens senaste månadslön eller 
genomsnittliga månadslön.
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. it

Ändringsförslag 119
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.”

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen.
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. fr



PE421.393v01-00 56/68 AM\775081SV.doc

SV

Ändringsförslag 120
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses skälig när den garanterar en 
inkomst som minst motsvarar den senaste 
månadslönen eller en genomsnittlig 
månadslön, upp till ett tak som fastställts i 
den nationella lagstiftningen. Detta tak får 
inte vara lägre än den ersättning som de 
arbetstagare som avses i artikel 2 skulle få 
under sjukledighet. Medlemsstaterna får 
fastställa vilken period som ska ligga till 
grund för beräkningen av 
genomsnittslönen.”

”3. Den ersättning som avses i punkt 2 b 
ska anses motsvara lönen när den 
garanterar en inkomst som minst motsvarar 
den senaste månadslönen eller en 
genomsnittlig månadslön, upp till ett tak 
som fastställts i den nationella 
lagstiftningen. Detta tak får inte vara lägre 
än 100 % av den senaste månadslönen 
eller den genomsnittliga månadslönen för 
den berörda arbetstagaren.
Medlemsstaterna får fastställa vilken 
period som ska ligga till grund för 
beräkningen av genomsnittslönen.”

Or. pt

Ändringsförslag 121
Gabriela Creţu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led c
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Ersättningen till arbetstagare enligt 
definitionen i artikel 2 får under inga 
omständigheter understiga den ersättning 
som arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 2 får vid arbetsuppehåll av 
hälsoskäl.”

Or. en
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Motivering

Genom att ersättningen inte tillåts understiga sjukförsäkringen tar man i direktivet även 
hänsyn till mammor med mycket låga inkomster, vilket är särskilt vanligt i nya medlemsstater.

Ändringsförslag 122
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 I artikel 11 ska punkt 4 utgå.

Or. pt

Motivering

Det är mycket viktigt att stryka kriteriet för stödberättigande i artikel 11.4 i 
direktiv 92/85/EEG för att alla kvinnor ska ha samma rätt till betald mammaledighet. På så 
sätt respekterar man arbetstagarnas rörlighet och EU:s gemensamma principer för 
flexicurity.

Det är inkonsekvent att kommissionen i sitt förslag erkänner rätten till mammaledighet och 
samtidigt tillåter att kvinnor kan lämna sitt arbete och mista sin inkomst om de inte uppfyller 
villkoren för betald mammaledighet enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 -led d
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
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barnledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.”

mammaledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov, 
så att man förbättrar möjligheterna att 
förena yrkes-, privat- och familjelivet. En 
arbetsgivare får avslå en sådan ansökan 
endast om de organisatoriska 
nackdelarna för arbetsgivaren är 
oproportionerligt stora i förhållande till 
fördelarna för arbetstagaren.”

Or. en

Motivering

I nuvarande skick är denna artikel inte i linje med Europaparlamentets ståndpunkt om 
arbetstidsdirektivet (antagen den 17 december 2008). I ändringsförslag 11 till rådets 
gemensamma ståndpunkt slår parlamentet fast att en arbetsgivare inte får avslå en sådan 
ansökan såvida inte bördan är oproportionerlig.

För närvarande innehåller artikeln ingen hänvisning till de gemensamma europeiska 
flexicurity-principerna. Det liggande förslaget till moderskapsdirektivet bör stödja ökad 
jämställdhet och erbjuda möjligheter att förena yrkes-, familje- och privatlivet.

Ändringsförslag 124
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led d
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
barnledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
mammaledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
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arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.” arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov, 
för att säkerställa en bättre balans mellan 
arbets-, privat- och familjeliv. En 
arbetsgivare får avslå en sådan ansökan 
endast om de organisatoriska 
nackdelarna för arbetsgivaren är 
oproportionerligt stora i förhållande till 
fördelarna för arbetstagaren.”

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

Ändringsförslag 125
Anne Van Lancker

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
barnledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.”

”5. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att de 
arbetstagare som avses i artikel 2 under 
eller vid återvändandet från den 
mammaledighet som avses i artikel 8, kan 
begära ändringar i sina arbetstider och 
arbetsmönster, och att arbetsgivarna 
förpliktas att ta en sådan begäran under 
allvarligt övervägande med hänsyn till 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov 
och ange objektiva skäl om de avslår 
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begäran.”

Or. en

Ändringsförslag 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 -led da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. Arbetsgivaren ska se till att 
arbetstiden för en gravid arbetstagare 
sätts med hänsyn till behovet av 
regelbundna och extrainsatta 
läkarkontroller.”

Or. en

Motivering

Läkarkontroller är obligatoriska för gravida kvinnor och ytterst viktiga för fostrets normala 
utveckling. Därför måste arbetsgivaren ta hänsyn till detta och skapa flexibla arbetstider för 
gravida arbetstagare.

Ändringsförslag 127
Gabriela Creţu

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
arbetsgivarna att skapa 
barnomsorgsmöjligheter för anställdas 
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barn som är under tre år.” 

Or. en

Motivering

Bristen på barnomsorg är en ovedersäglig sanning i EU. Den här bestämmelsen är 
nödvändig för att undvika att kvinnor lämnar yrkeslivet för att de har små barn att ta hand 
om.

Ändringsförslag 128
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
arbetsgivarna att, om nödvändigt och på 
begäran från arbetstagaren, hjälpa till 
med återinträde och utbildning för 
arbetstagare som återupptar sin 
verksamhet efter en mammaledighet.”

Or. pt

Ändringsförslag 129
Anne Van Lancker

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Följande punkt 5a ska läggas till:
”5a. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
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nationella traditioner och nationell praxis 
vidta lämpliga åtgärder för att främja 
dialog mellan arbetsmarknadens parter 
på relevanta nivåer så att arbetstagare 
som återgår i arbete efter mammaledighet 
kan återintegreras och få tillgång till 
fortbildning.”

Or. en

Ändringsförslag 130
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 11a
Pauser för att amma eller mata
1. En mamma som ammar ska ha rätt till 
amningspauser under arbetsdagen så 
lång tid som amningen tar.
2. Om amning inte sker och båda 
föräldrarna yrkesarbetar har antingen 
den ena föräldern eller båda rätt till 
arbetspauser för att mata barnet fram till 
ett års ålder.
3. Den dagliga pausen för amning eller 
för att mata barnet ska tas vid två olika 
tillfällen som får uppgå till högst en 
timme vardera.
4. Vid flerbarnsfödsel ska den paus som 
avses i tidigare punkt utökas med en 
halvtimme för varje barn utöver det 
första.
5. Om någon av föräldrarna arbetar deltid 
ska den dagliga pausen för amning eller 
för att mata barnet minskas i förhållande 
till arbetstiden men får inte understiga 30 
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minuter.
6. I de fall som avses i punkt 5 ska den 
dagliga pausen beviljas för en period på 
upp till en timme och i förekommande fall 
för en andra period med den återstående 
tiden, utom om något annat avtalats med 
arbetsgivaren.” 

Or. pt

Ändringsförslag 131
Maria Petre

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 11a
Pauser för amning eller matning
1. En moder som ammar sitt barn ska ha 
rätt till amningspauser under hela 
amningsperioden.
2. Den dagliga amningspausen ska tas vid 
två olika tillfällen som får uppgå till högst 
en timme vardera och inte understiga en 
halvtimme, om inget annat 
överenskommits med arbetsgivaren.
3. Vid flerbarnsfödsel ska den dagliga 
paus som avses i punkt 2 utökas med en 
halvtimme för varje barn utöver det 
första.
4. Om modern arbetar deltid ska den 
dagliga paus som avses i punkt 2 minskas 
i förhållande till arbetstiden men får inte 
understiga en halvtimme.
I sådana fall ska den dagliga pausen 
beviljas för en period på upp till en timme 
och i förekommande fall för en andra 
period med den återstående tiden, om 
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inget annat överenskommits med 
arbetsgivaren.”

Or. fr

Motivering

Om barnet inte får bröstmjölk bör en av föräldrarna kunna beviljas minskad arbetstid utan att 
bli av med någon förmån. 

Ändringsförslag 132
Anni Podimata

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel 11a ska införas:
”Artikel 11a
Pauser för amning eller matning
1. En moder som ammar sitt barn ska ha 
rätt till amningspauser under hela 
amningsperioden.

2. Om modern inte ammar och båda 
föräldrarna förvärvsarbetar ska en av 
dem eller båda ha rätt till pauser för att 
mata barnet tills det är ett år.
3. Den dagliga pausen för att amma eller 
mata barnet ska tas vid två olika tillfällen 
som får uppgå till högst en timme vardera 
och inte understiga en halvtimme, om 
inget annat, mer fördelaktigt, 
överenskommits med arbetsgivaren. 
Denna period får utökas om det med 
hänsyn till tid och resevillkor är omöjligt 
att utöva denna rätt inom den angivna 
perioden.  
4. Vid flerbarnsfödsel ska den dagliga 
paus som avses i punkt 3 utökas med en 
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halvtimme för varje barn utöver det 
första. 
5. On någon av föräldrarna arbetar deltid 
ska den dagliga pausen för att amma eller 
mata barnet minskas i förhållande till 
arbetstiden men får inte understiga en 
halvtimme. Denna period får utökas om 
det med hänsyn till tid och resevillkor är 
omöjligt att utöva rätten inom den 
angivna perioden.
6. I de fall som avses i punkt 5 ska den
dagliga pausen tas för en period på upp 
till en timme och i förekommande fall för 
en andra period med den återstående 
tiden, om inget annat, mer fördelaktigt, 
överenskommits med arbetsgivaren.”

Or. en

Motivering

Ofta är pendlingsavståndet mellan arbetsplatsen och arbetstagarens hem långt – antingen 
avstånds- eller tidsmässigt, bland annat beroende på hur stor staden är. Även detta bör 
beaktas när man beräknar ovanstående tidsramar, eftersom en oflexibel bestämmelse riskerar 
att göra att denna rättighet blir av noll och intet värde.

Ändringsförslag 133
Christa Klaß

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – stycke da (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 12a utgår
Bevisbörda
1. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
sina nationella rättssystem vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att den 
svarande är skyldig att bevisa att det inte 
föreligger någon överträdelse mot 
direktivet när personer som anser att 
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deras rättigheter enligt detta direktiv inte 
har respekterats, inför domstol eller 
annan behörig myndighet lägger fram 
sådana fakta som ger anledning att anta 
att det har förekommit en sådan 
överträdelse.
2. Punkt 1 ska inte förhindra att 
medlemsstaterna inför bevisregler som är 
fördelaktigare för käranden.
3. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
straffrättsliga förfaranden.
4. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa 
punkt 1 på förfaranden där det åligger 
domstolen eller det behöriga organet att 
utreda fakta i målet.
5. Punkterna 1–4 ska också tillämpas på 
rättsliga förfaranden som inleds enligt 
artikel 12.”

Or. de

Motivering

Diskriminering på grund av graviditet uppfyller redan i dag kriterierna för diskriminering på 
grund av kön. Därmed gäller också den omvända bevisbörda som redan i dag innefattas i 
direktiv 2006/54/EG.

Ändringsförslag 134
Anne Van Lancker

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel 12aa ska införas:
”Artikel 12aa
Diskrimineringsförebyggande åtgärder
”Medlemsstaterna ska i enlighet med 
nationella traditioner och nationell praxis 
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vidta lämpliga åtgärder för att främja 
dialog mellan arbetsmarknadens parter 
på relevanta nivåer så att det skapas 
effektiva mekanismer för att förhindra att 
kvinnor diskrimineras på grund av 
graviditet, mammaledighet eller 
adoptionsledighet.”

Or. en

Ändringsförslag 135
Christa Klaß

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 92/85/EEG
Artikel 12c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att de tillämpas.
Påföljder får innefatta betalning av 
ersättning, som inte får begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns, och ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
påföljder som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa att de tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 136
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och de nationella 
jämställdhetsorganen ska senast [fem år

1. Medlemsstaterna och de nationella 
jämställdhetsorganen ska senast [tre år
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efter antagandet] och därefter vart 
femte år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver 
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 92/85/EEG, 
ändrat genom detta direktiv.

efter antagandet] och därefter vart 
tredje år, till kommissionen överlämna all 
information som kommissionen behöver 
för att utarbeta en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av direktiv 92/85/EEG, 
ändrat genom detta direktiv.

Or. fr
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