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Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Propunere de directivă - act de modificare
Titlul directivei 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și a sănătății la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea 
îmbunătățirii securității și a sănătății la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează și introducerea unor măsuri 
menite să ajute lucrătorii să-și 
reconcilieze drepturile și obligațiile 
profesionale cu drepturile și obligațiile 
familiale

Or. en

Justificare

Temeiul juridic combinat, care include articolul 141 alineatul (3) din Tratatul CE permite 
extinderea ariei de aplicare a directivei. Această abordare globală permite trimiterea unui 
mesaj mai puternic întreprinderilor cu privire la faptul că reproducerea umană privește atât 
femeile cât și bărbații.

Amendamentul 49
Pascale Gruny

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Directiva 96/34/CE a Consiliului din 
3 iunie 1996 privind acordul-cadru 
referitor la concediul parental încheiat de 
UCIPE, CEIP și CES1 stabilește criterii 
minimale pentru a ajuta părinții lucrători 
să-și reconcilieze responsabilitățile 
profesionale cu cele parentale. Totodată, 
partenerii sociali au ajuns la un acord la 
18 ianuarie 2009, iar un proiect de 
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directivă este în curs de examinare.
1 JO L 145, din 19.6.1996, p. 4.

Or. fr

Justificare

Directiva 96/34/CE a Consiliului este un acord-cadru între BusinessEurope (UCIPE), CEIP 
și CES privind concediul pentru îngrijirea copilului și o completare importantă la propunerea 
de modificare a Directivei 92/85/CEE, deoarece prevede cerințe minime pentru a facilita 
reconcilierea responsabilităților profesionale și parentale ale părinților lucrători. Trebuie 
însă subliniat că partenerii sociali au ajuns la un acord la 18.6.2009, iar un proiect de 
directivă este în curs de examinare, ceea ce ar reactualiza acordul-cadru menționat mai sus.

Amendamentul 50
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dispoziţiile privitoare la concediul de 
maternitate în sensul prezentei directive 
sunt concepute pentru a se ţine seama de 
faptul că concediul de maternitate 
suplimentar, care nu este necesar pentru 
protejarea sănătăţii, ar constitui un 
dezavantaj semnificativ pentru femei pe 
piaţa forţei de muncă;

Or. de

Amendamentul 51
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Dispoziţiile privitoare la concediul de 
maternitate în sensul prezentei directive 
sunt concepute ţinând seama de faptul că 
reconcilierea vieţii de familie cu viaţa 
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profesională este deja reglementată în 
mod satisfăcător la nivel european prin 
directiva privind concediul parental, care 
se bazează pe un acord între partenerii 
sociali. Reconcilierea vieţii de familie cu 
viaţa profesională este reglementată în 
mod exemplar prin posibilitatea de a 
combina concediul de maternitate cu 
concediul parental, cu alocaţiile familiale, 
cu concediul pentru creşterea copilului 
sau în alte moduri.

Or. de

Amendamentul 52
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Dispoziţiile privitoare la concediul de 
maternitate în sensul prezentei directive 
sunt concepute pentru a se ţine seama de 
faptul că întoarcerea femeilor la locul de 
muncă este sprijinită în mod efectiv 
printr-o îmbunătăţire a posibilităţilor de 
îngrijire a copiilor, de exemplu a celor 
sub trei ani, şi nu prin prelungirea duratei 
concediului de maternitate; 

Or. de

Amendamentul 53
Nadja Hirsch

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Concediul de maternitate, în 
contextul prezentei directive, nu ar trebui 



PE430.643v01-00 6/64 AM\795886RO.doc

RO

să contravină celorlalte dispoziţii 
naţionale privind concediul parental şi nu 
vizează, în niciun caz, eludarea acestora. 
Dispoziţiile privitoare la concediul de 
maternitate şi tipurile de concediu 
parental existente în statele membre sunt 
compatibile reciproc şi comparabile unele 
cu altele. Concediul de maternitate şi 
concediul parental se completează 
reciproc şi, în condiţiile în care se 
utilizează combinat, pot contribui la un 
mai bun echilibru între viaţa privată şi 
viaţa profesională. 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei lasă deschisă, în mare, chestiunea compatibilităţii dintre concediul de 
maternitate şi concediul parental. Măsurile în studiu trebuie să fie compatibile cu tipurile 
existente de concediu de maternitate şi concediu parental din statele membre (de exemplu, în 
ce priveşte posibilitatea de a le compara între ele).

Amendamentul 54
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide și 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puțin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și/sau după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere.

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide și 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puțin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și/sau după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere și 
unul de cel puțin patru săptămâni înainte 
de naștere.

Or. el
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Justificare

Este foarte important să se stipuleze perioada minimă de concediu care se poate lua înainte 
de naștere, ținând seama de riscul efectuării de presiuni asupra unei lucrătoare gravide, 
pentru a o determina pe aceasta să lucreze pe durata întregii perioade înainte de naștere, 
punând, astfel, în primejdie sănătatea sa și cea a copilului.

Amendamentul 55
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Lucrătoarele gravide şi lucrătoarele 
care au născut de curând sau alăptează
trebuie să fie protejate împotriva 
riscurilor pe care le prezintă pentru 
sănătate un program de lucru lung şi 
neobişnuit. În special, acestea nu ar 
trebui să fie obligate să lucreze peste 
program, noaptea, precum şi duminicile şi 
în zilele de sărbători legale.

Or. de

Justificare

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009).
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.
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Amendamentul 56
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Îngrijirile acordate copiilor cu 
dizabilităţi reprezintă pentru mamele 
lucrătoare o grea încercare, care ar trebui 
să fie recunoscută de către societate. 
Vulnerabilitatea sporită a mamelor 
lucrătoare care au copii cu dizabilităţi 
implică acordarea unui concediu de 
maternitate suplimenta, a cărui durată 
minimă ar trebui să fie stabilită în 
directivă.

Or. de

Justificare

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Amendamentul 57
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru realizarea unei adevărate 
egalități între bărbați și femei, este foarte 
important ca bărbații să beneficieze de  
dreptul obligatoriu la concediu de 
paternitate, similar cu concediul de 
maternitate, cu excepția duratei, spre a 
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crea treptat condițiile necesare 
participării echilibrate a bărbaților și 
femeilor la activitatea profesională și la 
viața de familie.

Or. en

Justificare

Trebuie acordat concediului de paternitate un caracter obligatoriu astfel încât bărbații să nu 
fie supuși unor presiuni sociale care să-i determine să renunțe la acesta. Trebuie dat de 
înțeles pe piața muncii că și bărbații trebuie să petreacă perioade de timp în afara locului de 
muncă atunci când au copii. În consecință, activitatea economică trebuie organizată astfel 
încât să permită reproducerea, care este în egală măsură un drept și o răspundere a 
bărbaților și a femeilor, precum și o valoare socială preeminentă.

Amendamentul 58
Pascale Gruny

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Rata fertilității diferă de la un stat 
membru la altul. De aceea, este 
recomandabil ca bunele practici ale 
statelor care mențin o rată a fertilității 
ridicată care permite, totodată, rămânerea 
femeilor pe piața muncii, să constituie o 
sursă de inspirație. 

Or. fr

Justificare

Unele state membre mențin o rată a fertilității și o rată de ocupare a forței de muncă ridicate; 
pentru păstrarea în echilibru a acestor două valori și rămânerea femeilor pe piața muncii, ar 
fi recomandabilă analizarea acestor modele și utilizarea lor ca sursă de inspirație.
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Amendamentul 59
Marije Cornelissen

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezenta directivă nu aduce atingere 
Directivei 2002/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
septembrie 2002 de modificare a 
Directivei 76/207/CEE a Consiliului 
privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de tratament între bărbați și 
femei în ceea ce privește accesul la 
încadrarea în muncă, la formarea și la 
promovarea profesională, precum și 
condițiile de muncă, astfel cum a fost 
reformată în Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse 
și al egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
de muncă.

(14) Întrucât vulnerabilitatea 
lucrătoarelor gravide, a celor care au 
născut de curând sau care alăptează 
impune acordarea dreptului la un 
concediu de maternitate de cel puțin 24 
săptămâni consecutive, repartizate înainte 
și/sau după naștere, și reclamă cu 
necesitate obligativitatea unui concediu 
de maternitate de cel puțin 6 săptămâni 
repartizat după naștere.

Or. en

Justificare

În prezent, durata concediului de maternitate variază între 8 și 45 de săptămâni în cele 27 de 
state membre ale UE, în unele dintre acestea concediul fiind plătit, iar în altele nu. În unele 
țări, trebuie solicitat concediu suplimentar pentru a continua alăptarea după perioada 
concediului de maternitate plătit. Extinderea concediului de maternitate de la 14 săptămâni, 
în prezent, la 24 de săptămâni ar permite femeilor care au născut de curând să alăpteze, dacă 
doresc acest lucru, pentru o perioadă de șase luni consecutive, fără a fi nevoite să recurgă la 
alte opțiuni, cum ar fi, de exemplu, certificatele medicale.
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Amendamentul 60
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Persoanele care au fost discriminate 
trebuie să dispună de mijloace adecvate 
de protecţie juridică. Statele membre iau 
măsuri, în conformitate cu 
particularităţile sistemelor juridice ale 
acestora, pentru ca drepturile femeilor 
gravide să fie protejate în mod efectiv.

Or. de

Amendamentul 61
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Statele membre vor trebui să 
încurajeze și să promoveze participarea 
activă a partenerilor sociali pentru o mai 
bună informare a celor în cauză și pentru 
regimuri mai eficace. Încurajând dialogul 
cu organele menționate anterior, statele 
membre ar  primi mai multe opinii și 
dobândi o înțelegere mai bună în privința 
implementării directivei și a problemelor 
care se pot ivi, în vederea eliminării 
discriminării.

Or. el

Justificare

Participarea partenerilor sociali este extrem de importantă în vederea eliminării 
discriminării. Rețelele de date ale acestora ar putea constitui surse de informații 
suplimentare pentru lucrătoare, referitor la drepturile acestora și o sursă de comentarii 
pentru statele membre, ținând seama de faptul că acestea din urmă dispun de o experiență 
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mai amplă cu privire la diferitele probleme care se pot ivi. Prin urmare, considerăm că este 
important să se asigure participarea activă a acestora și să se inițieze un dialog deschis.

Amendamentul 62
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 1, se adaugă următorul 
punct:
„3a. Prezenta directivă urmărește, de 
asemenea, să le permită lucrătoarelor să-
și îndeplinească funcția esențială în 
cadrul familiei și să le asigure mamelor și 
copiilor o protecție corespunzătoare.”

Or. it

Justificare

Noul alineat dorește să sublinieze importanța fundamentală pe care îndeplinirea funcției lor 
esențiale de mame o are pentru femeile care lucrează.

Amendamentul 63
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1b. La articolul 1, se adaugă următorul 
punct 3b:
„3b. Prezenta directivă protejează 
lucrătoarele însărcinate, lăuze sau care 
alăptează copii naturali, adoptivi sau 
încredințați.”
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Or. it

Justificare

Noul alineat urmărește extinderea protecției la lucrătoarele cu copii naturali, adoptivi sau 
încredințați. 

Amendamentul 64
Pascale Gruny

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

-(1a). La articolul 2, litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) prin lucrătoare gravidă se înțelege 
orice lucrătoare însărcinată, inclusiv 
lucrătoarele la domiciliu, care își 
informează angajatorul despre starea lor, 
în conformitate cu legislațiile și/sau 
practicile naționale;”

Or. fr

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în legislația în materie de protecție a 
maternității.

Amendamentul 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1 α. La articolul 2, litera (b) se 
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înlocuiește cu următorul text: 
(b) lucrătoarea care a născut recent 
înseamnă o lucrătoare care a născut 
recent, precum și mama destinatară, în 
cazul maternității de înlocuire;

Or. el

Justificare

Este important ca mama destinatară să fie aproape de mama de înlocuire în timpul nașterii, 
pentru a facilita relația afectivă cu copilul.

Amendamentul 66
Pascale Gruny

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Articolul 2 litera (b) se înlocuiește cu 
următoarele:
„(b) prin lucrătoare care a născut de 
curând se înțelege orice lucrătoare care a 
născut de curând, în sensul legislațiilor 
și/sau al practicilor naționale, inclusiv 
lucrătoarele la domiciliu, care își 
informează angajatorul asupra stării sale, 
în conformitate cu aceste legislații și/sau 
practici;”

Or. fr

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în legislația în materie de protecție a 
maternității.
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Amendamentul 67
Pascale Gruny

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 2, litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(c) prin lucrătoare care alăptează se 
înțelege orice lucrătoare care alăptează, 
în sensul legislațiilor și/sau al practicilor 
naționale, inclusiv lucrătoarele la 
domiciliu, care își informează angajatorul 
asupra stării sale, în conformitate cu 
aceste legislații și/sau practici;”

Or. fr

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în legislația în materie de protecție a 
maternității.

Amendamentul 68
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Titlul articolului 4 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Evaluarea, informarea și consultarea”

Or. en

Justificare

Este important să fie promovată o abordare preventivă, care să asigure o evaluare adecvată 
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a riscurilor la toate locurile de muncă în care sunt angajați femei și bărbați cu vârstă fertilă.
Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare; cele mai 
grave efecte se produc însă asupra embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că 
toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.

Amendamentul 69
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 4, se adaugă următorul 
alineat:
(1) În vederea evaluării riscurilor, 
efectuată în conformitate cu Directiva 
89/391/CE, angajatorul include o 
evaluare a riscurilor reproductive pentru 
lucrători, bărbați și femei.

Or. en

Justificare

Este important să fie promovată o abordare preventivă, care să asigure o evaluare adecvată 
a riscurilor la toate locurile de muncă în care sunt angajați femei și bărbați cu vârstă fertilă.
Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare; cele mai 
grave efecte se produc însă asupra embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că 
toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.

Amendamentul 70
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. Articolul 4 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text: „(4)
(1) Pentru toate activitățile care pot 
prezenta un risc specific de expunere la 
agenți, procese sau condiții de muncă, a 
căror listă neexhaustivă este prezentată în 
anexa 1, angajatorul evaluează natura, 
gradul și durata expunerii lucrătoarelor 
din întreprinderea sau unitatea respectivă, 
în sensul articolului 2 și a lucrătoarelor 
care s-ar putea afla într-una dintre situațiile 
menționate în respectivul articol, fie direct, 
fie prin intermediul serviciilor de protecție 
și prevenire menționate la articolul 7 din 
Directiva 89/391/CEE, cu scopul de:

- a evalua orice risc la adresa securității 
sau sănătății, precum și orice repercusiune 
asupra sarcinii sau alăptării pentru 
lucrătoare în sensul articolului 2 și pentru 
lucrătoarele care s-ar putea afla într-una 
dintre situațiile menționate în respectivul 
articol;
- a hotărî ce măsuri ar trebui  adoptate.

Or. en

Justificare

Este important să fie promovată o abordare preventivă, care să asigure o evaluare adecvată 
a riscurilor la toate locurile de muncă în care sunt angajați femei și bărbați cu vârstă fertilă.
Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare; cele mai 
grave efecte se produc însă asupra embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că 
toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.

Amendamentul 71
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1d (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1d. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text: „(4)
(2) Fără a aduce atingere articolului 10 
din Directiva 89/391/CEE, în 
întreprinderea sau unitatea respectivă, 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, și 
lucrătoarele care s-ar putea afla într-una 
dintre situațiile menționate la articolul 2 
și/sau reprezentanții lor, precum și 
partenerii sociali implicați, sunt informați 
cu privire la rezultatele evaluării 
menționate la alineatul (1) și la toate 
măsurile referitoare la sănătatea și 
securitatea la locul de muncă.

Or. en

Justificare

Este important să fie promovată o abordare preventivă, care să asigure o evaluare adecvată 
a riscurilor la toate locurile de muncă în care sunt angajați femei și bărbați cu vârstă fertilă.
Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare; cele mai 
grave efecte se produc însă asupra embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că 
toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.

Amendamentul 72
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 - punctul 1e (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. La articolul 4 se adaugă următorul 
paragraf:
(2a) Se adoptă măsurile adecvate pentru a 
garanta lucrătorilor și lucrătoarelor 
și/sau reprezentanților acestora în 
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întreprinderea sau organizația respectivă, 
că au posibilitatea să supravegheze 
aplicarea prezentei directive sau să 
intervină în aplicarea acesteia, mai ales în 
ceea ce privește măsurile hotărâte de 
angajator, prevăzute la alineatul (2), fără 
a aduce atingere responsabilității ce îi 
revine angajatorului în adoptarea acestei 
măsuri.

Or. en

Justificare

Este important să fie promovată o abordare preventivă, care să asigure o evaluare adecvată 
a riscurilor la toate locurile de muncă în care sunt angajați femei și bărbați cu vârstă fertilă.
Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare; cele mai 
grave efecte se produc însă asupra embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că 
toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.

Amendamentul 73
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1f (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1f. La articolul 4 se adaugă următorul 
paragraf:

(2b) Consultarea și participarea 
lucrătorilor si/sau a reprezentanților 
acestora în ceea ce privește elementele 
care intră în aria de aplicare a prezentei 
directive, se organizează în conformitate 
cu articolul 11 din Directiva 
89/391/CEE.”

Or. en
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Justificare

Este important să fie promovată o abordare preventivă, care să asigure o evaluare adecvată 
a riscurilor la toate locurile de muncă în care sunt angajați femei și bărbați cu vârstă fertilă.
Agenții care cauzează modificări și anomalii genetice ce provoacă infertilitate, malformații și 
aberații cromozomiale, pot afecta atât bărbații cât și femeile înainte de fertilizare; cele mai 
grave efecte se produc însă asupra embrionului. S-au introdus alineatele 4 și 5 pentru că 
toate celelalte directive privind sănătatea și securitatea conțin articole specifice referitoare la 
informarea și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora.

Amendamentul 74
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. La articolul 6, se adaugă următorul 
punct:
„(2a) În afară de aceasta, lucrătoarele 
însărcinate nu vor putea desfășura 
activități de transport sau ridicare a unor 
greutăți și nici munci periculoase, 
obositoare și insalubre.”

Or. it

Justificare

În afara activităților care, în urma evaluărilor, se dovedesc riscante, lucrătoarele însărcinate 
nu pot desfășura nici o muncă ce presupune depunerea unor eforturi fizice mari sau implică 
pericole pentru sănătate.
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Amendamentul 75
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. Titlul articolului 7 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Munca de noapte”

Or. en

Amendamentul 76
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1h (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1h. Articolul 7 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text: „(4)

(1) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca lucrătoarele 
menționate la articolul 2 să nu fie 
obligate să desfășoare muncă de noapte: 

(a) în cursul celor zece săptămâni 
premergătoare nașterii;
(b) pe durata restului perioadei de 
sarcină, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru sănătatea mamei sau a 
fătului;
(c) în cursul întregii perioade de alăptare.

Or. en
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Amendamentul 77
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1i. La articolul 7 alineatul (2), litera (a) 
se înlocuiește cu următorul text:

(a) transferului la un program de muncă 
de zi compatibil;

Or. en

Amendamentul 78
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1j (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1j. La articolul 7 se adaugă următorul 
alineat:

(2a) Lucrătorii/lucrătoarele care doresc 
să fie scutiți(te) de munca de noapte 
informează angajatorul, în conformitate 
cu normele în vigoare în statele membre 
și, în cazul specificat la alineatul (1) litera 
(b), prezintă acestuia un certificat 
medical.

Or. en
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Amendamentul 79
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1k (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1k. La articolul 7 se adaugă următorul 
paragraf:

(2b) Pentru părinții singuri și cei care au 
copii cu dizabilități grave, perioada 
menționată la alineatul (1) poate fi 
prelungită în conformitate cu procedurile 
stabilite de statele membre.

Or. en

Amendamentul 80
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1l (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1l. La articolul 7 se adaugă următorul 
paragraf:

(2c) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca tații copiilor mai mici 
de 12 luni să nu fie obligați să desfășoare 
muncă de noapte.

Or. en
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Amendamentul 81
Marije Cornelissen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Orele suplimentare
(1) Lucrătoarele gravide și cele care au 
un copil în vârstă de mai puțin de 12 luni 
nu sunt obligate să lucreze ore 
suplimentare.
(2) Lucrătoarele care își alăptează copii 
nu sunt obligate să efectueze ore 
suplimentare în perioada de alăptare, 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru sănătatea mamei sau a copilului.”

Or. en

Amendamentul 82
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Se inserează următorul articol:

Articolul 7a
Orele suplimentare
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele gravide şi 
lucrătoarele care au născut de curând sau 
alăptează să nu fie obligate, în timpul 
sarcinii şi într-o perioadă de şase luni 
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după naştere, să lucreze peste program, 
duminicile şi în zilele de sărbători legale.

Or. de

Amendamentul 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un 
concediu de maternitate de cel puţin 18 
săptămâni consecutive, repartizat înainte 
şi/sau după naştere.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un 
concediu de maternitate de cel puţin 14 
săptămâni consecutive, repartizat înainte 
şi/sau după naştere.

Or. de

Justificare

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Amendamentul 84
Marije Cornelissen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un concediu 
de maternitate de cel puțin 18 săptămâni
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un concediu 
de maternitate de cel puțin 24 săptămâni
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

Or. en

Justificare

În prezent, durata concediului de maternitate variază între 8 și 45 de săptămâni în cele 27 de 
state membre ale UE, în unele dintre acestea concediul fiind plătit, iar în altele nu. În unele 
țări, trebuie solicitat concediu suplimentar pentru a continua alăptarea după perioada 
concediului de maternitate plătit. Extinderea concediului de maternitate de la 14 săptămâni, 
în prezent, la 24 de săptămâni ar permite femeilor care au născut de curând să alăpteze, dacă 
doresc acest lucru, pentru o perioadă de șase luni consecutive, fără a fi nevoite să recurgă la 
alte opțiuni, cum ar fi, de exemplu, certificatele medicale.

Amendamentul 85
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În ceea ce privește ultimele 4 
săptămâni din perioada menționată la 
alineatul (1), un sistem de concediu din 
motive familiale disponibil la nivel 
național poate fi considerat drept 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive, cu condiția să ofere 
lucrătoarelor o protecție generală, în 
sensul articolului 2, de nivel echivalent cu 
cel  stabilit în prezenta directivă. În acest 
caz, perioada totală acordată trebuie să fie 
mai mare decât perioada de concediu 
parental prevăzută în Directiva 96/34/CE. 



AM\795886RO.doc 27/64 PE430.643v01-00

RO

Remunerația pentru ultimele 4 săptămâni 
de concediu nu este mai mică decât 
indemnizația menționată la articolul 11 
alineatul (3) sau, în mod alternativ, poate 
fi egală cu remunerația medie pentru cele 
18 săptămâni de concediu de maternitate, 
care este de cel puțin două treimi din 
ultimul salariu lunar sau din salariul 
lunar mediu stipulat în legislația 
națională, cu respectarea oricărui plafon 
stabilit în conformitate cu aceasta. Statele 
membre pot stabili perioadele pe durata 
cărora se calculează salariul lunar mediu.

Or. en

Amendamentul 86
Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În privinţa ultimelor patru săptămâni 
din perioada stabilită în alineatul (1), un 
drept la concediu pentru motive familiale 
acordat la nivel naţional poate fi 
considerat concediu de maternitate în 
sensul acestei directive, dacă dispoziţiile 
naţionale garantează un nivel de protecţie 
pentru lucrătoare, în sensul articolului 2, 
care este în conformitate cu dispoziţiile 
directivei. În acest caz, întreaga perioadă 
a dreptului la concediu trebuie să 
depăşească durata perioadei stabilite în 
Directiva 96/34/CE. Retribuţia pentru 
ultimele patru săptămâni de concediu de 
maternitate nu trebuie să fie inferioară 
alocaţiei sociale acordate conform 
articolului 11 alineatul (3). În mod 
alternativ, aceasta poate fi echivalentă cu 
retribuţia medie din cele 18 săptămâni de 
concediu de maternitate, care trebuie să 
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reprezinte cel puţin 67% din ultimul 
salariu lunar sau din salariul mediu lunar 
stabilit de legislaţia naţională; aceasta 
poate stabili un plafon maxim. Statele 
membre pot stabili perioadele de care se 
ţine seama la calcularea salariului mediu 
lunar.  

Or. de

Justificare

În cazul în care statele membre în care perioadele de concediu de maternitate sunt puţin mai 
scurte decât cele prevăzute în propunerea Comisiei, dispun de reglementări privind alocaţiile 
familiale care permit mamei să îşi ia concediu de maternitate în condiţii financiare 
favorabile, acestea ar trebui să nu fie încărcate în mod suplimentar printr-o extindere 
obligatorie a perioadei de concediu de maternitate, însă ar trebui să fie încurajate să 
elaboreze în continuare dispoziţii inovatoare referitoare la concediul de maternitate. Acest 
lucru oferă statelor membre o mai mare libertate de acţiune, respectând, astfel, principiul 
subsidiarităţii. 

Amendamentul 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului.

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni înainte și cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Un 
astfel de concediu trebuie acordat și în 
cazul în care copilul se naște mort și nu 
trebuie întrerupt în cazul decesului 
acestuia după naștere, în timpul 
concediului, cu condiția ca lucrătoarea să 
prezinte un certificat de naștere emis de 
un obstetrician. Statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, să poată alege liber 
momentul în care să poată beneficia de 
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partea neobligatorie din concediu de 
maternitate, înainte sau după nașterea 
copilului.

Or. el

Justificare

În cercurile medicale, ultimele săptămâni înainte de naștere sunt considerate a fi de o 
importanță decisivă pentru dezvoltarea embrionului, iar în același timp, o femeie gravidă 
întâmpină dificultăți în desfășurarea activității la locul de muncă în această perioadă. Mai 
mult, în cazul în care copilul se naște mort sau moare după naștere, este rezonabil să se 
acorde femeii o perioadă de refacere fizică și psihologică.

Amendamentul 88
Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puţin şase 
săptămâni după naşterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să 
poată beneficia de partea neobligatorie 
din concediu de maternitate, înainte sau 
după naşterea copilului.

(2). Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate de şase săptămâni înainte şi 
opt săptămâni după naşterea copilului.

Or. de

Justificare

Stabilirea duratei concediului garantează, pe de o parte, protecţia mamei şi copilului atunci 
când aceasta este cea mai necesară, iar pe de altă parte, oferă angajatorilor mai multă 
previzibilitate decât reglementările care lasă stabilirea perioadei de concediu la discreţia 
femeii.
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Amendamentul 89
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) include un concediu
obligatoriu de cel puţin şase săptămâni 
după naşterea copilului. Statele membre 
iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să 
poată beneficia de partea neobligatorie 
din concediu de maternitate, înainte sau 
după naşterea copilului.

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un 
concediu de maternitate obligatoriu de cel 
puţin două săptămâni, care, în 
conformitate cu legislaţia şi/sau practica 
naţională, sunt repartizate în perioada de 
dinaintea şi/sau de după naştere. Statele 
membre pot limita perioada de concediu 
de maternitate dinainte de naştere.

Or. de

Justificare

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen.
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Amendamentul 90
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
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săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului.

săptămâni după nașterea copilului, precum 
și un concediu de maternitate obligatoriu 
de patru săptămâni înainte de naștere. 
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul articolului 
2, să poată alege liber momentul în care să 
poată beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului.

Or. el

Justificare

Acordarea unei perioade de concediu obligatoriu înainte de naștere este foarte importantă, 
pentru a garanta că nu se exercită presiuni asupra lucrătoarei, menite să o determine pe 
aceasta să lucreze până în perioada finală a sarcinii și pentru a oferi un grad minim de 
protecție pentru sănătatea viitoarei mame și a copilului nenăscut.

Amendamentul 91
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului.

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu, plătit integral, 
de cel puțin șaisprezece săptămâni după 
nașterea copilului. Statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, să poată alege liber 
momentul în care să poată beneficia de 
partea neobligatorie din concediu de 
maternitate, înainte sau după nașterea 
copilului. Perioada obligatorie de 
șaisprezece săptămâni se aplică tuturor 
lucrătoarelor, indiferent de numărul de 
zile lucrate anterior.

Or. pt
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Amendamentul 92
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să 
poată beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după
nașterea copilului.

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre sunt libere să prelungească partea
obligatorie din concediul de maternitate
până la maximum zece săptămâni după și 
patru săptămâni înainte de nașterea 
copilului.

Or. it

Justificare

Lucrătoarele trebuie să fie protejate în mai mare măsură în perioada de după nașterea 
copilului, când faza de alăptare și creștere a nou-născutului supune femeile la un intens efort 
fizic și mental.

Amendamentul 93
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
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poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului.

poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului. Perioada de șase 
săptămâni de concediu de maternitate 
obligatoriu se aplică tuturor femeilor care 
lucrează, indiferent de numărul de zile 
lucrate înainte de naștere.

Or. fr

Justificare

În lipsa unei norme care să interzică munca înainte de naștere, există pericolul ca femeile 
însărcinate să fie expuse, în mai mare măsură decât înainte, la presiuni exercitate de alții, 
dar și la tentația de a lucra, din propria voință, până aproape de data la care urmează să 
nască copilul. Această situație poate expune atât sănătatea mamei, cât și pe aceea a fătului la 
riscuri grave. Comisia însăși, în cuprinsul explicațiilor detaliate din proiectul de directivă (p. 
9), subliniază cât de important este ca femeile însărcinate să poată hotărî liber dacă 
efectuează o parte din concediul de maternitate înainte de naștere. Femeile au nevoie de 
protecție, astfel încât să poată alege liber și fără constrângeri. Această posibilitate este 
prevăzută de principiul interzicerii muncii înainte de naștere, cu opțiunea excluderii 
voluntare.

Amendamentul 94
Evelyn Regner

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puţin şase 
săptămâni după naşterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
naşterea copilului.

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) include un concediu de 
maternitate obligatoriu de cel puţin şase 
săptămâni înainte şi cel puţin şase 
săptămâni după naşterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
naşterea copilului.
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Or. de

Justificare

Concediul de maternitate obligatoriu înainte de naştere este benefic sănătăţii femeii gravide, 
ţinând seama de faptul că, în această perioadă, acestea exercită un efort fizic deosebit, iar 
stresul şi presiunea prezente la locul de muncă în săptămânile dinaintea naşterii pot mări 
riscul de naştere prematură şi pot, de asemenea, crea dificultăţi majore lucrătoarelor 
respective în pregătirea corespunzătoare pentru perioada de efort fizic şi psihologic deosebit, 
deja cunoscut, care urmează după naştere. 

Amendamentul 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unei întreruperi de sarcină, 
cauzată de complicații apărute înainte de 
cea de-a 28-a săptămână, se acordă 
lucrătoarei cel puțin șase săptămâni de 
concediu.

Or. el

Justificare

Organismul unei femei necesită o perioadă de timp rezonabilă pentru a se reface în  urma 
pierderii unei sarcini.

Amendamentul 96
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Lucrătoarea trebuie să indice 
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perioada aleasă pentru concediul de 
maternitate cu cel puțin trei luni înainte 
de începutul acesteia.

Or. it

Justificare

Introducerea obligației de a indica perioada de concediu de maternitate permite 
întreprinderilor să-și planifice mai exact propria activitate, prevenind eventualele dificultăți 
organizatorice.

Amendamentul 97
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Lucrătoarea trebuie să indice 
perioada aleasă pentru concediul de 
maternitate cu cel puțin trei luni înainte 
de începutul acesteia.

Or. nl

Justificare

Amendamentul 25 al raportorului menționează că lucrătoarele însărcinate nu trebuie 
constrânse să facă ore suplimentare în cursul unei perioade de trei luni înainte de naștere. 
Dacă lucrătoarele indică cu aproximativ aceeași anticipație perioada aleasă pentru 
concediul de maternitate, angajatorii acestora vor putea găsi mai ușor soluții pentru 
înlocuirea lor.
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Amendamentul 98
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În caz de naștere multiplă, perioada 
concediului de maternitate menționată la 
articolul 8 alineatul (1) se prelungește cu 
câte patru săptămâni pentru fiecare copil.

Or. nl

Justificare

Perioadele totale de concediu normal sunt exprimate tot în săptămâni.

Amendamentul 99
Nadja Hirsch

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Partea din concediul de maternitate 
anterioară naşterii copilului se extinde cu 
perioada dintre data estimată şi cea reală 
a naşterii copilului, fără ca partea rămasă 
din concediu să fie redusă.   

eliminat

Or. de

Justificare

Chiar în cazul în care naşterea intervine mai târziu, angajatorul trebuie să fie în măsură să 
prevadă şi să planifice întoarcerea lucrătoarei la locul de muncă. 
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Amendamentul 100
Nadja Hirsch

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar în caz de naştere prematură, 
spitalizarea copilului la naştere, copii cu 
handicap şi naşteri multiple. Durata 
concediului suplimentar trebuie să fie 
proporţională şi să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei şi 
copilului/copiilor.

eliminat

Or. de

Justificare

Din motive legate de principiul subsidiarităţii, o astfel de dispoziţie ar trebui să fie lăsată la 
latitudinea statelor membre. Nu este necesar să se dea exemple de cazuri în care ar trebui să 
se prevadă acordarea unui concediu de maternitate suplimentar, ţinând seama de faptul că 
statele membre ar trebui să fie în măsură să decidă ele însele acest lucru.

Amendamentul 101
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar în caz de naştere prematură, 
spitalizarea copilului la naştere, copii cu 
handicap şi naşteri multiple. Durata 

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura de prelungirea 
concediului de maternitate în cazuri 
justificate din punct de vedere medical.
Durata acestui concediu trebuie să permită 
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concediului suplimentar trebuie să fie 
proporţională şi să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei şi 
copilului/copiilor.

satisfacerea nevoilor speciale ale mamei şi 
copilului/copiilor. În cazul naşterii unui 
copil cu handicap, concediul de 
maternitate trebuie să fie prelungit cu cel 
puţin opt săptămâni. 

Or. de

Justificare

Nu este necesar să se dea exemple de cazuri în care ar trebui să se prevadă acordarea unui 
concediu de maternitate suplimentar; acest lucru ar trebui lăsat la latitudinea statelor 
membre. Singura excepţie o constituie naşterea unui copil cu dizabilităţi, ţinând seama de 
faptul că în acest caz este nevoie de un nivel maxim de protecţie.

Amendamentul 102
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar în caz de naștere prematură, 
spitalizarea copilului la naștere, copii cu 
handicap și nașteri multiple. Durata 
concediului suplimentar trebuie să fie 
proporțională și să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar, plătit integral, în caz de 
naștere prematură, spitalizare a copilului la 
naștere, copii cu handicap, nașteri multiple 
sau dacă mama este purtătoare de 
handicap. Durata concediului suplimentar 
trebuie să fie proporțională și să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor. În caz de naștere a unui 
copil mort, statele membre prevăd, de 
asemenea, o perioadă de concediu de 12 
săptămâni, plătit integral.

Or. pt
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Amendamentul 103
Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
perioadă de concediu medical luat cu cel 
mult patru săptămâni înainte de naştere 
din cauza unei boli sau a unor complicaţii 
apărute ca urmare a sarcinii,
nu afectează durata concediului de 
maternitate.

eliminat

Or. de

Justificare

În spiritul principiului subsidiarităţii, identificarea soluţiilor adecvate ar trebui lăsată la 
latitudinea partenerilor sociali din statele membre.

Amendamentul 104
Nadja Hirsch

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
perioadă de concediu medical luat cu cel 
mult patru săptămâni înainte de naştere 
din cauza unei boli sau a unor complicaţii 
apărute ca urmare a sarcinii, nu afectează 
durata concediului de maternitate. 

eliminat

Or. de
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Justificare

Nu trebuie permis ca perioadele de concediu de boală de până la patru săptămâni să nu fie 
incluse în concediul de maternitate, deoarece, în combinaţie cu flexibilitatea prevăzută, 
referitor la data la care se poate lua concediu de materniate, ar prelungi în mod 
disproporţionat întreaga perioadă de concediu. Neincluderea acestor perioade oferă 
angajatorilor previzibilitatea de care aceştia au nevoie, precum şi capacitatea de a planifica 
întoarcerea lucrătoarei la locul de muncă. 

Amendamentul 105
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
perioadă de concediu medical luat cu cel 
mult patru săptămâni înainte de naştere din 
cauza unei boli sau a unor complicaţii 
apărute ca urmare a sarcinii, nu afectează
durata concediului de maternitate.

(5) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
perioadă de concediu medical luat cu cel 
mult şase săptămâni înainte de naştere din 
cauza unei boli sau a unor complicaţii 
apărute ca urmare a sarcinii, este inclus în
durata concediului de maternitate.

Or. de

Amendamentul 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Directiva nu se aplică lucrătoarelor 
independente.

Or. de
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Amendamentul 107
Marije Cornelissen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 8a

Concediul de paternitate/co-maternitate
(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorii 
ale căror soții sau partenere de viață au 
născut recent au dreptul la un concediu 
de paternitate/co-maternitate continuu, 
plătit integral și netransferabil de cel 
puțin două săptămâni obligatorii, efectuat 
după ce soția sau partenera a născut;
(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorilor 
ale căror soții sau partenere au născut 
recent li se acordă a perioadă de concediu 
special care să includă partea nefolosită 
din concediul de maternitate în cazul 
decesului sau al incapacității fizice a 
mamei.”

Or. en

Amendamentul 108
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se introduce următorul articol:
Articolul 8a
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Concediul de paternitate
(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a le garanta lucrătorilor 
care au devenit recent tați dreptul la o 
perioadă continuă de concediu de 
paternitate, plătit integral și 
netransferabil, cu durata de cel puțin 
patru săptămâni, dintre care două sunt 
obligatorii și se efectuează după ce soția 
sau partenera lor a născut.
(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că taților li se 
acordă un concediu special incluzând 
partea nefolosită din concediul de 
maternitate în caz de deces sau 
incapacitate fizică a mamei.

Or. pt

Amendamentul 109
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Interzicerea concedierii

Pentru a garanta că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, îşi pot exercita 
drepturile de protecţie a sănătăţii şi 
securităţii, recunoscute prin prezentul 
articol: 
(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea 
lucrătoarelor şi orice acţiune pregătitoare 
acesteia, în sensul articolului 2, în
perioada de la începutul sarcinii până la 
terminarea concediului de maternitate 
prevăzut la articolul 8 alineatul (1). Fac 
excepţie cazurile speciale care nu au 
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legătură cu starea lor, admise de legislaţia 
şi/sau practica naţională şi, dacă este 
cazul, pentru care autoritatea competentă 
şi-a dat acordul.
(2) În cazul în care o lucrătoare, în sensul 
articolului 2, este concediată în timpul 
perioadei menţionate la punctul 1, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere.
În cazul în care concedierea are loc la 
mai puţin de şase luni după concediul de 
maternitate prevăzut la articolul 8 
alineatul (1), angajatorul trebuie să 
prezinte în scris motive bine întemeiate 
pentru concediere, la solicitarea 
lucrătoarei în cauză.
(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru protecţia lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, faţă de consecinţele 
concedierii care, în temeiul punctelor 1 şi 
2, este ilegală.
(4) Orice tratament mai puţin favorabil al 
unei femei legat de sarcină sau de 
concediul de maternitate, în temeiul 
articolului 8, constituie discriminare în 
sensul Directivei 2002/73/CE, astfel cum 
a fost reformată prin Directiva 
2006/54/CE.

Or. de

Justificare

Extinderea prevederilor privind protecţia împotriva concedierii ar reprezenta o grea povară, 
din punct de vedere financiar şi organizatoric, pentru angajatori, nefiind un lucru vital pentru 
protejarea sănătăţii lucrătorilor în cauză. În spiritul subsidiarităţii şi datorită implicaţiilor 
economice, statele membre ar trebui să decidă asupra extinderii acestor prevederi. 

Amendamentul 110
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și practica 
națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că angajatorii nu au 
posibilitatea de a întrerupe, după bunul 
lor plac, concediul de maternitate sau 
paternitate, sau concediul special pentru 
îngrijirea unui copil și pentru a interzice 
concedierea lucrătoarelor și orice acțiune 
pregătitoare acesteia, în sensul articolului 
2, în perioada de la începutul sarcinii până 
la un an după naștere.

Or. pt

Amendamentul 111
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea 
lucrătoarelor, în sensul articolului 2, în 
perioada de la începutul sarcinii până la 
terminarea concediului de maternitate 
menționat la articolul 8 alineatul (1), cu 
excepția cazurilor speciale care nu au 
legătură cu starea lor, admise de legislația 
și practica națională și, dacă este cazul, 
pentru care autoritatea competentă și-a dat 
acordul;

(1) statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea 
lucrătoarelor, în sensul articolului 2, în 
perioada de la începutul sarcinii până la 
terminarea concediului de maternitate 
menționat la articolul 8 alineatul (1), 
precum și până când copilul împlinește 
vârsta de un an, cu excepția cazurilor 
speciale care nu au legătură cu starea lor, 
admise de legislația și practica națională și, 
dacă este cazul, pentru care autoritatea 
competentă și-a dat acordul;

Or. it
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Justificare

Lucrătoarele trebuie să fie protejate pe întreaga durată a concediului lor de maternitate, însă 
această protecție trebuie prelungită până când copilul împlinește vârsta de un an.

Amendamentul 112
Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
şi orice acţiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1). Fac excepţie 
cazurile speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislaţia şi/sau
practica naţională şi, dacă este cazul, 
pentru care autoritatea competentă şi-a dat 
acordul.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
în sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1). Fac excepţie 
cazurile speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislaţia şi/sau
practica naţională şi, dacă este cazul, 
pentru care autoritatea competentă şi-a dat 
acordul.

Or. de

Justificare

Ar fi foarte dificil de dovedit că s-au făcut pregătiri pentru fiecare concediere, precum şi că 
acest lucru nu s-a întâmplat, iar acest lucru creează mai degrabă incertitudine juridică decât 
claritate. 
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Amendamentul 113
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și practica 
națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la cel puțin 16 
săptămâni după naștere, cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și practica 
națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul.

Or. nl

Justificare

Raportorul se referă la o perioadă de patru luni. Perioadele totale de concediu normal sunt 
exprimate tot în săptămâni.

Amendamentul 114
Licia Ronzulli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), cu excepția 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, până când copilul 
împlinește vârsta de un an, cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și practica 
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cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislația și practica 
națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul.

națională și, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă și-a dat acordul.

Or. it

Justificare

Întrucât mamele au nevoie de mai multă protecție și apărare la sfârșitul concediului lor de 
maternitate, pare a fi de preferat prelungirea interdicției de concediere până când copilul 
împlinește vârsta de un an.

Amendamentul 115
Marije Cornelissen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri adecvate 
pentru a garanta siguranța și sănătatea 
lucrătoarelor gravide sau care alăptează, 
inclusiv în ceea ce privește condițiile 
ergonomice, timpul de lucru (inclusiv 
munca pe timp de noapte și schimbarea 
locului de muncă), intensitatea muncii, 
precum și sporirea protecției împotriva 
agenților infecțioși specifici și a radiației 
ionizante; printre acestea se numără și 
obligația angajatorilor de a adapta 
locurile de muncă la nevoile ce țin de 
sănătatea și siguranța lucrătoarelor 
gravide sau care alăptează. 

Or. en

Justificare

Protecția siguranței și a sănătății lucrătoarelor gravide trebuie să fie una dintre principalele 
preocupări ale prezentei directive.
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Amendamentul 116
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o lucrătoare, în sensul 
articolului 2, este concediată în timpul 
perioadei menţionate la punctul 1, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere.
În cazul în care concedierea are loc la mai 
puţin de şase luni după concediul de 
maternitate prevăzut la articolul 8 alineatul 
(1), angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere, 
la solicitarea lucrătoarei în cauză.

(2) În cazul în care o lucrătoare, în sensul 
articolului 2, este concediată în timpul 
perioadei menţionate la punctul 1 sau la 
mai puţin de şase luni de la terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), angajatorul 
trebuie să prezinte în scris motive bine 
întemeiate pentru concediere. Acest lucru 
nu aduce atingere dispoziţiilor  
fundamentale din legislaţia naţională 
referitoare la concediere. 

Or. de

Amendamentul 117
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru interzicerea discriminării 
pe piața muncii în cazul femeilor 
însărcinate, creând șanse egale la 
recrutare, în cazul în care acestea 
îndeplinesc toate cerințele pentru postul 
pe care îl solicită.

Or. en
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Amendamentul 118
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) în cazurile menționate la articolele 5, 
6 și 7, trebuie asigurate, în conformitate 
cu legislația și practica națională, 
drepturile legate de contractul de muncă, 
inclusiv menținerea unei remunerații 
și/sau dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a beneficia de o prestație 
echivalentă;”

Or. en

Justificare

Este necesar ca femeile să poată primi indemnizația integral, pentru a nu fi penalizate 
financiar pentru faptul că sunt mame.

Amendamentul 119
Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) lucrătoarele, definite în sensul 
articolului 2, pe care angajatorul le exclude 
de la lucru, considerând, în absenţa unui 
certificat medical furnizat de lucrătoare, că 
acestea nu sunt apte de muncă, primesc, 
până la începutul concediului de 
maternitate obligatoriu, în sensul 
articolului 8 alineatul (2), o remuneraţie 
echivalentă salariului întreg al acestora.

(1a) lucrătoarele, definite în sensul 
articolului 2, pe care angajatorul le exclude 
de la lucru, considerând, în absenţa unui 
certificat medical furnizat de lucrătoare, că 
acestea nu sunt apte de muncă, trebuie, din 
proprie iniţiativă, să consulte un medic.
În cazul în care acest medic certifică 
faptul că lucrătoarele sunt apte de muncă, 
fie angajatorul trebuie să le reprimească 
la muncă, fie acestea primesc, până la 
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începutul concediului de maternitate 
obligatoriu, în sensul articolului 8 alineatul 
(2), o remuneraţie echivalentă salariului 
întreg al acestora

Or. de

Justificare

Prin consultarea unui medic ales de femeie se clarifică dacă aceasta este, de fapt, bolnavă 
sau nu. Alte măsuri ar trebui luate numai după clarificarea acestui lucru.

Amendamentul 120
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 1aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La articolul 11, se inserează 
următorul alineat (1aa):
1aa. Statele membre pot adopta măsuri 
preventive și de monitorizare privind 
protecția și siguranța la locul de muncă a 
lucrătoarelor însărcinate sau care au 
născut recent.

Or. en

Justificare

Condițiile de stres la locul de muncă pot avea efecte adverse asupra psihicului femeii 
însărcinate sau lăuze, care se pot repercuta asupra fătului sau nou-născutului. Avem nevoie 
de măsuri de monitorizare din punctul de vedere al flexicurității.
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Amendamentul 121
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiţii 
care nu le sunt mai puţin favorabile şi de a 
beneficia de orice îmbunătăţire a 
condiţiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenţei

(c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiţii 
care nu le sunt mai puţin favorabile şi de a 
beneficia de orice îmbunătăţire a 
condiţiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenţei; în situaţii 
excepţionale de restructurare sau de 
reorganizare substanţială a procesului de 
producţie, reprezentantului intereselor 
lucrătoarei trebuie să i se acorde 
întotdeauna posibilitatea ca, împreună cu 
angajatorul să consilieze lucrătoarea în 
cauză cu privire la impactul acestor 
schimbări; 

Or. de

Amendamentul 122
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c 
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. prestația menționată la punctul 2 litera
(b) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit echivalent ultimului 
salariu lunar sau unui salariu mediu lunar, 
în limita unui plafon stabilit de legislația 
națională. Acest plafon nu poate fi 
inferior prestației primite de lucrătoare în 
sensul articolului 2 în cazul unei 

3. prestația menționată la punctul 2 litera
(b) este considerată ca fiind echivalentă
dacă garantează un venit echivalent 
ultimului salariu lunar sau unui salariu 
mediu lunar. Lucrătoarelor aflate în 
concediu de maternitate li se plătește 
salariul integral, iar indemnizația de 
maternitate este de 100% din ultimul 
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întreruperi a activității din motive legate 
de starea lor de sănătate. Statele membre 
pot prevedea perioada pe parcursul căreia 
se calculează salariul mediu.

salariu lunar sau din salariul lunar 
mediu. Statele membre pot stabili perioada 
pe durata căreia se calculează salariul 
mediu.

Or. en

Justificare

Acordarea salariului integral femeilor este o modalitate de a garanta că acestea nu vor fi 
afectate financiar din cauza maternității. Multe state membre prevăd deja pentru perioada 
concediului de maternitate o remunerație de 80% până la 100% din venitul mediu. Mai mult, 
lucrătoarele însărcinate nu ar trebui penalizate financiar pentru hotărârea de a avea un 
copil.

Amendamentul 123
Thomas Mann

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prestaţia menţionată la punctul 2 litera 
(b) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit echivalent ultimului 
salariu lunar sau unui salariu mediu 
lunar, în limita unui plafon stabilit de 
legislaţia naţională. Acest plafon nu poate 
fi inferior prestaţiei primite de lucrătoare 
în sensul articolului 2 în cazul unei 
întreruperi a activităţii din motive legate 
de starea lor de sănătate. Statele membre 
pot prevede perioada pe parcursul căreia 
se calculează salariul mediu.

3. Prestaţia menţionată la punctul 2 litera 
(b) nu poate fi inferioară prestaţiei 
primite de lucrătoare în sensul articolului 
2 în cazul unei întreruperi a activităţii din 
motive de sănătate sau unui cuantum de 
două treimi din ultimul salariu mediu 
lunar al lucrătoarei, în conformitate cu 
legislaţia naţională, deşi legiuitorul poate 
stabili plafonul superior şi perioada.  

Or. de

Justificare

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
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geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Amendamentul 124
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prestația menționată la punctul 2 litera
(b) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit echivalent ultimului
salariu lunar sau unui salariu mediu lunar, 
în limita unui plafon stabilit de legislația 
națională. Acest plafon nu poate fi inferior
prestației primite de lucrătoare în sensul 
articolului 2 în cazul unei întreruperi a 
activității din motive legate de starea lor 
de sănătate. Statele membre pot prevede
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.

3. Prestația menționată la punctul 2 litera
(b) este considerată ca fiind echivalentă
dacă garantează un venit echivalent 
ultimului salariu lunar sau unui salariu 
mediu lunar, în limita unui plafon stabilit 
de legislația națională. Acest plafon nu 
poate fi inferior cuantumului la care se 
ridică ultimul salariu lunar integral sau 
salariul lunar mediu integral al 
lucrătoarei în cauză. Statele membre pot
stabili perioada pe durata căreia se 
calculează salariul mediu.

Or. pt

Amendamentul 125
Rovana Plumb

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se introduce următorul punct 3a:
3a. trebuie garantat dreptul lucrătoarelor 
aflate în concediu de maternitate de a 
beneficia automat de orice mărire de 
salariu, dacă este aplicabilă, fără a fi 
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nevoite să își întrerupă temporar 
concediul de maternitate pentru a putea 
beneficia de creșterea salarială.

Or. en

Justificare

Dacă survine o mărire de salariu pentru funcție deținută de lucrătoarele aflate în concediu de 
maternitate, ea trebuie să fie automat aplicată, astfel încât acestea să nu fie nevoite să își 
întrerupă concediul de maternitate numai pentru a obține un salariu mai mare și apoi să se 
reîntoarcă în concediu. De asemenea, și procedurile administrative ale angajatorului în 
această privință vor fi reduse și simplificate.

Amendamentul 126
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera d
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, pot cere, în timpul 
concediului de maternitate sau la 
întoarcerea din concediul de maternitate 
prevăzut la articolul 8, modificarea 
programului și a formulelor de lucru, 
precum și ca angajatorii ă fie obligați să 
ia în considerare aceste cereri, ținând 
seama de propriile nevoi și de cele ale 
lucrătoarelor.

5. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, precum și lucrătoarele 
care sunt mame destinatare în cazul 
maternității de înlocuire, au dreptul, la 
întoarcerea din concediul de maternitate, 
conform dispozițiilor articolului 8, fie să 
sosească la locul de muncă cu o (1) oră 
mai târziu, fie să plece cu o (1) oră mai 
devreme, în fiecare zi, pentru o perioadă 
de 30 de luni. Ca alternativă, în cazul în 
care angajatorul este de acord, programul 
zilnic de lucru al acestora poate fi redus 
cu două (2) ore în primele 12 luni și cu o 
(1) oră în următoarele șase luni. Aceste 
regimuri nu afectează în niciun mod 
retribuția acestora. 

Or. el
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Justificare

Intensificarea eforturilor vizând reconcilierea vieții de familie cu viața profesională este de o 
importanță deosebită. Este vital să se încurajeze creșterea ratei natalității în Europa, care se 
află într-un proces continuu de îmbătrânire. De asemenea, pentru a face față preocupărilor 
majore referitoare la sustenabilitatea economică și chestiunilor sociale importante, va trebui 
să crească gradul de ocupare a locurilor de muncă de către femei. 

Amendamentul 127
Ole Christensen

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul -4 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-4. La articolul 12 se adaugă următorul 
paragraf:
„(1a) Statele membre pot încredința 
partenerilor sociali de la nivelul pertinent, 
în conformitate cu practicile și legislația 
națională din fiecare stat membru, 
susținerea sau încheierea unor acorduri 
colective care stipulează norme detaliate 
de îmbunătățire a siguranței și sănătății la 
locul de muncă a lucrătoarelor 
însărcinate și a celor care au născut 
recent sau alăptează.
Cu condiția respectării cerințelor privind 
protecția siguranței și sănătății generale 
la locul de muncă a lucrătoarelor 
însărcinate, lăuze sau care alăptează 
(conform condițiilor și restricțiilor 
stabilite de statele membre), aceste 
acorduri colective și convențiile existente 
la  ...*, precum și orice reînnoiri 
ulterioare ale acestor acorduri, pot institui 
regimuri și norme diferite în raport cu 
cele menționate în prezenta directivă, 
dacă sunt în concordanță și respectă 
intențiile și principiile directivei.”
JO: Vă rugăm să inserați data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
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Or. da

Justificare

Mai multe țări dispun deja de norme privind concediul de maternitate mai bune decât cele 
prevăzute în prezenta directivă. În unele state membre, majoritatea regimurilor privind 
concediul de maternitate sunt stabilite de partenerii sociali. În cazul în care acordurile 
colective respectă principiile și intențiile directivei privind lucrătoarele însărcinate, ar trebui 
prevăzută posibilitatea susținerii sau încheierii unor astfel de acorduri. Se asigură astfel 
concordanța cu principiile flexicurității, în beneficiul lucrătoarelor la care se referă 
directiva. 

Amendamentul 128
Milan Cabrnoch

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se inserează articolul 12a după cum 
urmează:

eliminat

Articolul 12a

Sarcina probei

(1) Statele membre iau măsurile pe care le 
consideră necesare, în conformitate cu 
sistemele lor juridice naționale, pentru a 
se asigura că, atunci când o persoană 
care consideră că i-au fost încălcate 
drepturile prevăzute de prezenta directivă 
dovedește, unei instanțe sau altei 
autorități competente, fapte pe baza 
cărora se poate presupune existența unei 
astfel de încălcări, sarcina de a proba că 
nu a fost vorba despre încălcarea 
directivei îi revine pârâtului. 
Alineatul (1) nu împiedică statele membre 
să impună un probatoriu mai favorabil 
reclamanților.
Alineatul (1) nu se aplică în cazul 
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procedurilor penale.
Statele membre pot să nu aplice alineatul 
(1) la procedurile în cadrul cărora 
investigarea faptelor în cazul respectiv 
revine instanței sau organismului 
competent. 

Alineatele (1)-(4) se aplică, de asemenea, 
tuturor acțiunilor în justiție inițiate în 
conformitate cu articolul.

Or. cs

Justificare

Reglementarea propusă încalcă principiile prezumției de nevinovăție și ar distruge echilibrul 
existent între poziția angajaților și aceea a angajatorilor. Cei care fac o afirmație ar trebui să 
o și dovedească. Nu este cu putință să ceri celeilalte părți ca, atunci când afirmă că „nu s-a 
întâmplat nimic”, să aducă dovezi că nu s-a întâmplat nimic.

Amendamentul 129
Nadja Hirsch

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se inserează articolul 12a după cum 
urmează:

eliminat

„Articolul 12a
Sarcina probei

(1)  Statele membre iau măsurile pe care 
le consideră necesare, în conformitate cu 
sistemele lor juridice naţionale,
pentru a se asigura că, atunci când o 
persoană care consideră că i-au fost 
încălcate drepturile prevăzute de prezenta 
directivă dovedeşte, unei instanţe sau altei 
autorităţi competente, fapte pe baza 
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cărora se poate presupune existenţa unei 
astfel de încălcări, sarcina de a proba că 
nu a fost vorba despre încălcarea 
directivei îi revine pârâtului.
(2)  Alineatul (1) nu împiedică statele 
membre să impună un probatoriu mai 
favorabil reclamanţilor.
(3) Alineatul (1) nu se aplică în cazul 
procedurilor penale.
(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul 
cărora investigarea faptelor în cazul 
respectiv revine instanţei sau 
organismului competent.
(5) Alineatele (1)-(4) se aplică, de 
asemenea, tuturor acţiunilor în justiţie 
iniţiate în conformitate cu articolul 12”.

Or. de

Justificare

Principiul răsturnării sarcinii probei nu ar trebui consfinţit în directivă, datorită faptului că 
reprezintă o povară administrativă inutilă pentru angajator (cum ar fi obligaţia de a prezenta 
o documentaţie cuprinzătoare), reprezentând, astfel, un nou obstacol în calea ocupării de 
locuri de muncă de către femei.

Amendamentul 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se inserează articolul 12a după cum 
urmează:

eliminat

„Articolul 12a
Sarcina probei

(1) Statele membre iau măsurile pe care le 
consideră necesare, în conformitate cu 
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sistemele lor juridice naţionale,
pentru a se asigura că, atunci când o 
persoană care consideră că i-au fost 
încălcate drepturile prevăzute de prezenta 
directivă dovedeşte, unei instanţe sau altei 
autorităţi competente, fapte pe baza 
cărora se poate presupune existenţa unei 
astfel de încălcări, sarcina de a proba că 
nu a fost vorba despre încălcarea 
directivei îi revine pârâtului.
(2) Alineatul (1) nu împiedică statele 
membre să impună un probatoriu mai 
favorabil reclamanţilor.
(3) Alineatul (1) nu se aplică în cazul 
procedurilor penale.
(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul 
cărora investigarea faptelor în cazul 
respectiv revine instanţei sau 
organismului competent.
(5) Alineatele (1)-(4) se aplică, de 
asemenea, tuturor acţiunilor în justiţie 
iniţiate în conformitate cu articolul 12”.

Or. de

Justificare

Principiul răsturnării sarcinii probei nu ar trebui consfinţit în directivă, datorită faptului că 
reprezintă o povară administrativă inutilă pentru angajator (cum ar fi obligaţia de a prezenta 
o documentaţie cuprinzătoare), reprezentând, astfel, un nou obstacol în calea ocupării de 
locuri de muncă de către femei.

Amendamentul 131
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile pe care le 
consideră necesare, în conformitate cu 

(1) Statele membre iau măsurile pe care le 
consideră necesare, în conformitate cu 
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sistemele lor juridice naționale, pentru a se 
asigura că, atunci când o persoană care 
consideră că i-au fost încălcate drepturile 
prevăzute de prezenta directivă dovedește, 
unei instanțe sau altei autorități 
competente, fapte pe baza cărora se poate 
presupune existența unei astfel de încălcări, 
sarcina de a proba că nu a fost vorba despre 
încălcarea directivei îi revine pârâtului.

sistemele lor juridice naționale, pentru a se 
asigura că, atunci când o persoană care 
consideră că i-au fost încălcate drepturile 
prevăzute de prezenta directivă dovedește, 
unei instanțe sau altei autorități 
competente, fapte pe baza cărora se poate 
presupune existența unei astfel de încălcări, 
sarcina de a proba că nu a fost vorba despre 
încălcarea directivei îi revine pârâtului sau 
angajatorului.

Or. nl

Justificare

Ar trebui menționat și angajatorul, ca persoană implicată, indiferent dacă pârâtul este el sau 
altcineva. 

Amendamentul 132
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul 
cărora investigarea faptelor în cazul 
respectiv revine instanței sau 
organismului competent.

eliminat

Or. el

Justificare

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of  the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 
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Amendamentul 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul cărora 
investigarea faptelor în cazul respectiv 
revine instanței sau organismului 
competent.

(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul cărora 
investigarea faptelor în cazul respectiv 
revine instanței.

Or. el

Justificare

Asigură o protecție mai eficace pentru lucrătoarele în cauză.

Amendamentul 134
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatele (1)-(4) se aplică, de 
asemenea, tuturor acțiunilor în justiție 
inițiate în conformitate cu articolul 12.

(5) Alineatele (1)-(3) se aplică, de 
asemenea, tuturor acțiunilor în justiție 
inițiate în conformitate cu articolul 12.

Or. el

Justificare

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
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the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.

Amendamentul 135
Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc în sistemele lor 
juridice naționale măsurile pe care le 
consideră necesare pentru protecția 
persoanelor față de orice tratament 
nefavorabil sau consecință nefavorabilă 
care rezultă în urma unei plângeri pe care 
au depus-o sau a unei acțiuni în justiție pe 
care au inițiat-o, cu scopul de a asigura 
respectarea drepturilor acordate de 
prezenta directivă.”

Statele membre introduc în sistemele lor 
juridice naționale măsurile pe care le 
consideră necesare pentru protecția 
persoanelor, inclusiv a martorilor, față de 
orice tratament nefavorabil sau consecință 
nefavorabilă care rezultă în urma unei 
plângeri pe care au depus-o sau a unei 
acțiuni în justiție pe care au inițiat-o, cu 
scopul de a asigura respectarea drepturilor 
acordate de prezenta directivă.”

Or. el

Justificare

Includerea martorilor în protecția împotriva represaliilor asigură libertatea acestora de a 
depune mărturie în cadrul procedurilor care urmează depunerii unei plângeri, fără a le fi 
teamă de o posibilă discriminare.

Amendamentul 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancţiunile aplicabile în cazul încălcărilor 

Statele membre stabilesc normele privind 
sancţiunile aplicabile în cazul încălcărilor 
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dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul 
prezentei directive şi iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancţiunile pot include şi plata 
unor compensaţii victimei, care nu pot fi 
limitate prin stabilirea, în prealabil, a 
unei limite superioare şi trebuie să fie 
eficace, proporţionale şi disuasive.

dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul 
prezentei directive şi iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancţiunile pot include şi plata 
unor compensaţii victimei şi trebuie să fie 
efective şi proporţionale.  

Or. de

Justificare

Interzicerea limitării cererilor de compensaţie restricţionează libertatea statelor membre de a 
adopta propriile reglementări şi le forţează să adopte dispoziţii detaliate care nu sunt 
conforme cu propriul drept procedural. 

Amendamentul 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Propunere de directivă - act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12d

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12d
Organism de promovare a egalităţii

eliminat

Statele membre se asigură că organismul 
sau organismele desemnate la articolul 20 
din Directiva 2002/73/CE, astfel cum a 
fost reformată prin Directiva 2006/54/CE, 
pentru a promova, analiza, monitoriza şi 
susţine egalitatea de tratament între toate 
persoanele, fără discriminare pe criterii 
de gen, sunt competente, în plus, pentru 
aspecte care fac obiectul prezentei 
directive, atunci când aceste aspecte ţin în 
principal de egalitatea de tratament şi nu 
de sănătatea şi securitatea lucrătorului.

Or. de
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Justificare

Chiar şi politicile menite să faciliteze reconcilierea dintre profesie şi familie trebuie să ţină 
seama de obiectivul reducerii birocraţiei. Acordarea de sarcini suplimentare legate de 
protecţia mamelor organismelor naţionale de promovare a egalităţii pare a contraveni 
acestui obiectiv.


