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Amendamentul 74
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
137 alineatul (2) şi articolul 141 alineatul 
(3),

– având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene,  în special 
articolul 153 alineatul (2)

Or. fr

Justificare

Directiva 92/85/CEE are drept obiectiv - datorită condiţiei biologice a femeilor în timpul şi 
după sarcină şi în conformitate cu jurisprudenţa CEJ - îmbunătăţirea prevederilor legale 
menită să protejeze sănătatea la locul de muncă a lucrătoarelor gravide sau a lucrătoarelor 
care au născut recent sau care alăptează. Numai o mamă care lucrează poate lua concediu 
pentru a naşte. Prezenta directivă nu afectează, aşadar, chestiunile referitoare la şansele 
egale şi la tratamentul egal în materie de angajare sau de ocupare a forţei de muncă sau de 
echilibrare a vieţii profesionale cu viaţa privată sau viaţa de familie. Nu ar trebui citat 
articolul 141.

Amendamentul 75
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
137 alineatul (2) şi articolul 141 alineatul 
(3),

– având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene,  în special 
articolul 153 alineatul (2),

Or. fr

Justificare

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
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l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Amendamentul 76
Siiri Oviir

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dreptul unei femei aflate în concediu 
de maternitate de a reveni, la sfârşitul 
concediului, la locul ei de muncă sau la 
un loc echivalent este stabilit în articolul 
15 din Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 iulie 2006 (punerea în aplicare a 
principiului egalităţii de şanse şi al 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în materie de încadrare în muncă şi 
ocupare a forţei de muncă).

Or. et

Justificare

Lista propunerilor din actul de modificare a Directivei 92/85/CEE nu conţine nicio referinţă 
la articolul 15 din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care 
reglementează prestaţiile care se acordă femeii care se întoarce la muncă din concediul de 
maternitate.

Amendamentul 77
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 141 din tratat prevede că, în 
conformitate cu procedura menţionată la 

eliminat
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articolul 251 şi după consultarea 
Comitetului Economic şi Social, Consiliul 
adoptă măsuri destinate să garanteze 
aplicarea principiului egalităţii de şanse şi 
egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi în materie de încadrare în muncă 
şi în materie de muncă.

Or. fr

Justificare

Directiva 92/85/CEE are drept obiectiv - datorită condiţiei biologice a femeilor în timpul şi 
după sarcină şi în conformitate cu jurisprudenţa CEJ - îmbunătăţirea prevederilor legale 
menite să protejeze sănătatea la locul de muncă a lucrătoarelor gravide sau a lucrătoarelor 
care au născut recent sau care alăptează.

Numai o mamă care lucrează poate lua concediu pentru a naşte.

Prezenta directivă nu afectează, aşadar, chestiunile referitoare la şansele egale şi la 
tratamentul egal în materie de angajare sau de ocupare a forţei de muncă sau de echilibrare 
a vieţii profesionale cu viaţa privată sau viaţa de familie. Nu ar trebui citat articolul 141.

Amendamentul 78
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 141 din tratat prevede că, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 251 şi după consultarea 
Comitetului Economic şi Social, Consiliul 
adoptă măsuri destinate să garanteze 
aplicarea principiului egalităţii de şanse şi 
egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi în materie de încadrare în muncă 
şi în materie de muncă. 

eliminat

Or. fr

Justificare

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
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et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Amendamentul 79
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă abordează nu 
numai sănătatea şi securitatea 
lucrătoarelor gravide, a celor au născut 
de curând sau care alăptează, ci şi, 
inerent, aspecte legate de egalitatea de 
tratament, precum dreptul de a reveni la 
acelaşi loc de muncă sau la unul 
echivalent, normele privind concedierea şi 
drepturile legate de contractul de muncă 
sau acordarea unui sprijin financiar mai 
important pe durata concediului, 
articolele 137 şi 141 coroborate formează 
temeiul juridic al prezentei directive.

eliminat

Or. fr

Justificare

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Amendamentul 80
Philippe Juvin

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă abordează nu 
numai sănătatea şi securitatea 
lucrătoarelor gravide, a celor au născut 
de curând sau care alăptează, ci şi, 
inerent, aspecte legate de egalitatea de 
tratament, precum dreptul de a reveni la 
acelaşi loc de muncă sau la unul 
echivalent, normele privind concedierea şi 
drepturile legate de contractul de muncă 
sau acordarea unui sprijin financiar mai 
important pe durata concediului, 
articolele 137 şi 141 coroborate formează 
temeiul juridic al prezentei directive.

eliminat

Or. fr

Justificare

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Amendamentul 81
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în 
special hotărârea sa din 11 octombrie 
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2007, Paquay (C-460/06), acţiunile sau 
pregătirile pentru concediere cuprind 
căutarea şi găsirea unui înlocuitor pentru 
angajată pe motive de graviditate sau de 
naştere a unui copil. 

Or. es

Justificare

Formularea „pregătirile pentru concediere” poate crea incertitudine juridică, deoarece 
aceasta nu reprezintă un concept legal definit. Datorită faptului că obiectivul urmărit prin 
includerea acestui termen în directivă este acela de a preveni situaţii de genul celor care 
au apărut în cauza Paquay, ar trebui inclusă în preambul o trimitere pentru a ajuta 
clarificarea sensului acestei expresii.

Amendamentul 82
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Egalitatea între bărbaţi şi femei este 
un principiu fundamental al Uniunii 
Europene. Articolele 21 şi 23 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene interzic orice formă de 
discriminare pe criterii de sex şi impun 
asigurarea egalităţii între bărbaţi şi femei 
în toate domeniile.

eliminat

Or. fr

Justificare

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Amendamentul 83
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 2 din 
Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, promovarea acestei egalităţi 
este una din sarcinile esenţiale ale 
Comunităţii. De asemenea, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 
din tratat, Comunitatea ar trebui, prin 
toate acţiunile sale, să urmărească 
eliminarea inegalităţilor şi promovarea 
egalităţii între bărbaţi şi femei. 

eliminat

Or. fr

Justificare

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Amendamentul 84
Iratxe García Pérez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cadrul recomandării Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii din 16 aprilie 2002 
privind o strategie globală pentru 
alimentaţia sugarilor şi a copiilor mici se 
stipulează că hrănirea exclusiv prin 
alăptare în primele şase luni de viaţă ale 
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unui copil garantează o creştere şi o 
dezvoltare optime ale acestuia. În baza 
acestei recomandări, statele membre ar 
trebui să încurajeze acordarea unui 
concediu destinat acestui scop. 

Or. es

Amendamentul 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obiectivele prevăzute în cadrul 
concluziilor Preşedinţiei Consiliul 
European de la Barcelona din 15 şi 16 
martie 2002 indică faptul că statele 
membre ar trebui să elimine obstacolele 
din calea participării femeilor la piaţa 
muncii şi creeze, până în 2010, structurile 
necesare pentru primirea a cel puţin 90% 
dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani 
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şi vârsta de şcolarizare obligatorie şi a cel 
puţin 33% din copiii cu vârste de până la 
trei ani, structuri de care trebuie să 
beneficieze în egală măsură zonele 
urbane şi cele rurale.

Or. en

Amendamentul 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 
iunie 1996 privind acordul-cadru referitor 
la concediul pentru creşterea copilului 
încheiat de UNICE, CEEP şi CES1, care 
se bazează pe un acord între partenerii 
sociali, deja reglementează în mod 
satisfăcător la nivel european 
reconcilierea vieţii de familie cu viaţa 
profesională.    Reconcilierea vieţii de 
familie cu viaţa profesională este 
reglementată în mod exemplar în multe 
state membre prin posibilitatea de a 
combina concediul de maternitate cu 
concediul parental, cu alocaţiile familiale, 
cu concediul pentru creşterea copilului 
sau în alte moduri.
_______________________

1JO L 145, 19.06.1996, p. 4.

Or. de
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Amendamentul 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 89
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Una dintre cele şase priorităţi 
prevăzute în Foaia de parcurs pentru 
egalitatea între femei şi bărbaţi 2006-2010 
este aceea de a realiza un echilibru mai 
bun între viaţa profesională şi cea de 
familie. În acest sens, Comisia s-a angajat 
să revizuiască legislaţia existentă în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, în vederea modernizării ei, dacă 
este cazul. Comisia a anunţat, de 
asemenea, că, în vederea îmbunătăţirii 
guvernanţei pentru egalitatea dintre femei 
şi bărbaţi, va „analiza legislaţia comunitară 
existentă în materie de egalitate între femei 
şi bărbaţi care nu a fost inclusă în procesul 
de reformare din 2005 (…) în vederea 
actualizării şi modernizării acestei 
legislaţii, precum şi a reformării acolo unde 

(7) Comisia a anunţat, de asemenea, că, în 
vederea îmbunătăţirii guvernanţei pentru 
egalitatea dintre femei şi bărbaţi, va 
„analiza legislaţia comunitară existentă în 
materie de egalitate între femei şi bărbaţi 
care nu a fost inclusă în procesul de 
reformare din 2005 (…) în vederea 
actualizării şi modernizării acestei 
legislaţii, precum şi a reformării acolo unde 
este necesar”. Directiva 92/85/CE nu a 
făcut obiectul procesului de reformare 
respectiv.
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este necesar”. Directiva 92/85/CE nu a 
făcut obiectul procesului de reformare 
respectiv.

Or. fr

Justificare

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Amendamentul 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dispoziţiile prezentei directive privind 
concediul de maternitate nu ar trebui să 
contravină celorlalte dispoziţii naţionale 
privind concediul parental, iar directiva 
ar trebui să nu submineze dispoziţiile 
respective.

Or. en

Amendamentul 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Lucrătoarea care a adoptat un copil 
ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca 
părintele natural şi să poată lua concediul 
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de maternitate în aceleaşi condiţii.

Or. en

Justificare

Deşi aria de aplicare a prezentei directiv se referă la maternitate anormală, a deveni mamă 
în urma adopţiei impune aceleaşi îndatoriri, responsabilităţi şi dificultăţi în echilibrarea 
vieţii profesionale cu cea de familie.

Amendamentul 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide şi 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puţin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte şi după naştere şi obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puţin 
şase săptămâni repartizat după naştere. 

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide şi 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puţin 
24 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte şi după naştere şi obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puţin 
şase săptămâni repartizat după naştere.

Or. en

Amendamentul 93
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide şi 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puţin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte şi după naştere şi obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puţin 

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide şi 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puţin 
16 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte şi după naştere şi obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puţin 
opt săptămâni repartizat după naştere. 
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şase săptămâni repartizat după naştere. Durata acestui concediu se extinde la 12 
săptămâni în cazul unei naşteri premature 
sau multiple sau dacă mama alăptează. Pe 
durata acestei perioade de concediu, 
lucrătoarea ar trebui să continue să 
beneficieze de o remuneraţie echivalentă 
salariului integral anterior.

Or. fr

Amendamentul 94
Silvia Costa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide şi 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puţin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte şi după naştere şi obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puţin 
şase săptămâni repartizat după naştere.

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide şi 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puţin 
20 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte şi/sau după naştere şi obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puţin 
şase săptămâni repartizat după naştere şi 
unul de cel puţin patru săptămâni înainte 
de naştere.

Or. it

Amendamentul 95
Anna Záborská

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 prelungit şi 
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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. en

Justificare

Atât programul de muncă prelungit cât şi orele neobişnuite de lucru constituie factori de risc 
demonstraţi pentru sănătate şi siguranţă (a se vedea de exemplu EUROFOUND, Extended 
and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007, RELATIONSHIPS 
FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009) .  Lucrătoarele 
gravide şi lucrătoarele care au născut de curând sau care alăptează nu ar trebui să fie 
obligate să suporte aceste riscuri. În plus, deoarece facilităţile de îngrijire a copiilor sunt 
închise sâmbăta şi sărbătorile legale, este esenţial pentru mame să aibă aceste zile libere 
pentru a putea reconcilia viaţa profesională cu viaţa de familie.

Amendamentul 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 prelungit şi 
neobişnuit. În special, acestea nu ar 
trebui să fie obligate să lucreze peste 
program, noaptea, precum şi duminicile şi  
sărbătorile legale.

Or. de



AM\799597RO.doc 17/62 PE431.025v01-00

RO

Amendamentul 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 din ce în ce mai mare a 
mamelor lucrătoare care au copii cu 
dizabilităţi implică necesitatea acordării 
unui concediu de maternitate 
suplimentar; durată minimă a acestui 
concediu suplimentar ar trebui să fie 
stabilită în prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 98
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Organizaţia Internaţională a Muncii 
recomandă o durată minimă a 
concediului de maternitate de 18 
săptămâni, cu o remuneraţie echivalentă 
salariului anterior integral al lucrătoarei. 
Convenţia OIM privind protecţia 
maternităţii din 2000 prevede o perioadă 
obligatorie de şase săptămâni după 
naştere.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a ajuta lucrătorii să 
concilieze drepturile şi obligaţiile 
profesionale şi familiale, este esenţial să 
se prevadă concedii de maternitate mai 
lungi, inclusiv în cazul adoptării copiilor 
cu vârsta mai mică de 12 luni.  

Or. en

Amendamentul 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru ca lucrătoarele 
menţionate la articolul 2 din Directiva 
92/85/EEC  să nu fie obligate să 
desfăşoare muncă de noapte. 

Or. en

Amendamentul 101
Siiri Oviir

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea realizării unei veritabile
egalităţi de gen, este foarte important să li 
se ofere bărbaţilor dreptul la concediu de 
paternitate plătit, acordat pe o bază 
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echivalentă cu concediul de maternitate -
cu excepţia doar a duratei -  astfel încât să 
se poată crea progresiv condiţiile necesare 
participării echilibrate a bărbaţilor şi 
femeilor la activitatea profesională şi la 
viaţa de familie. Acest drept ar trebui să se 
aplice şi tatălui care locuieşte, fără să fie 
căsătorit,  cu mama copilului său. 

Or. et

Justificare

Deşi ar trebui sprijinit dreptul la concediul plătit de paternitate deoarece reprezintă o 
modalitate de a ajuta femeile să facă faţă consecinţelor psihologice ale sarcinii şi, de 
asemenea, le protejează de discriminarea de pe piaţa muncii,  se consideră că nu este necesar 
ca acest concediu să fie obligatoriu. Faptul că acest concediu de paternitate ar fi plătit, ar 
constitui un stimulent în luarea lui şi ar fi în sine o garanţie împotriva tratamentului inegal.   

Amendamentul 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Îngrijirile acordate copiilor cu 
dizabilităţi reprezintă pentru mamele 
lucrătoare o provocare deosibită, care ar 
trebui să fie recunoscută de către 
societate. Vulnerabilitatea din ce în ce 
mai mare a mamelor lucrătoare care au 
copii cu dizabilităţi implică necesitatea 
acordării unui concediu de maternitate 
suplimentar, a cărui durată minimă ar 
trebui să fie stabilită în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Îngrijirea copiilor cu dizabilităţi reprezintă o provocare suplimentară pentru mamele 
lucrătoare, din punct de vedere fizic, mental şi moral. Aceste eforturi de a face faţă 
problemelor ar trebui recunoscute de către societate. Chiar din timpul sarcinii, mamele 
copiilor cu dizabilităţi trebuie să facă numeroase aranjamente suplimentare pentru a asigura 
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binele copilului. Stabilirea unui concediu minim suplimentar este indispensabilă pentru a 
permite lucrătoarelor gravide şi mamelor lucrătoare care au copii cu dizabilităţi să se 
adapteze la provocări şi să facă aranjamentele necesare.

Amendamentul 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Un loc de muncă „echivalent” în 
baza articolului 11 alineatul (2) litera (c) 
ar trebui să însemne un loc de muncă 
identic celui anterior, atât în privinţa 
salariului plătit, cât şi a sarcinilor de 
îndeplinit, sau, atunci când acest lucru nu 
este posibil, un loc de muncă similar care 
să corespundă calificărilor lucrătoarei şi 
salariului existent.

Or. en

Justificare

Angajatorul ar trebui să depună toate eforturile pentru a-i asigura lucrătoarei aceleaşi 
condiţii de lucru, dar în cazul în care aceasta nu este posibil din punct de vedere obiectiv, ar 
trebui aplicat principiul flexibilităţii, respectându-se astfel dreptul muncii. 

Amendamentul 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre sunt îndemnate să 
introducă în sistemele lor juridice 
naţionale măsurile necesare pentru a se 
asigura că prejudiciul suferit de o 
lucrătoare prin încălcări ale obligaţiilor 
prevăzute în prezenta directivă este efectiv 
reparat sau despăgubit, în modul pe care 
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acestea îl consideră adecvat, astfel încât 
să se descurajeze o astfel de discriminare 
şi proporţional cu prejudiciul suferit.

Or. en

Amendamentul 105
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Experienţa arată că învestirea 
organismului sau organismelor de 
promovare a egalităţii cu competenţa de a 
analiza problemele în cauză, de a studia 
soluţii posibile şi de a acorda asistenţă 
practică victimelor asigură o mai bună 
protecţie faţă de încălcarea drepturilor 
garantate de prezenta Directivă. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă dispoziţii 
în acest sens în prezenta directivă.

eliminat

Or. fr

Justificare

Responsabilitatea stabilirii normelor, în lumina legislaţiei curente privind angajarea şi a 
legislaţiei sociale, precum şi a hotărârii în comun a măsurilor de protecţie în caz de încălcare 
a acestor norme, aparţine în primul rând  partenerilor sociali şi legiuitorilor.

Amendamentul 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
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particularităţile sistemelor juridice ale 
acestora, pentru ca drepturile femeilor 
gravide să fie protejate în mod efectiv.

Or. de

Amendamentul 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă stabileşte cerinţe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menţinerii unor 
dispoziţii mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situaţia 
existentă în fiecare stat membru.

(20) Prezenta directivă stabileşte cerinţe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menţinerii unor 
dispoziţii mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situaţia 
existentă în fiecare stat membru, în special 
în ceea ce priveşte legislaţiile naţionale 
care, prin combinarea concediului 
parental cu concediul de maternitate, 
prevăd dreptul mamei la un concediu de 
maternitate de cel puţin 24 săptămâni, 
repartizat înainte şi/sau după naştere şi 
remunerat cel puţin la nivelul prevăzut în 
prezenta directivă, în conformitate cu 
legislaţia naţională.

Acele state membre care nu au făcut încă 
acest lucru sunt încurajate ferm să adopte 
măsurile adecvate pentru a garanta 
egalitatea de tratament pentru 
lucrătoarele gravide, cele care au născut 
de curând sau cele care alăptează, în 
sectorul public şi în cel privat, precum şi 
pentru lucrătorii care nu sunt incluşi în 
domeniul de aplicare al definiţiilor 
prevăzute la articolul 2 din Directiva 
92/85/CEE, pentru a maximiza beneficiile 
inerente unor rate superioare de fertilitate 
şi ale unei ocupări mai mari a locurilor de 
muncă în rândul femeilor. În acest sens, 
ar trebui luate în considerare stimulente 
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fiscale pentru angajatori.

Or. en

Amendamentul 108
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 92/85/CEE 
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent 
(13a):
„întrucât toţi părinţii au dreptul să îşi 
îngrijească copilul;”

Or. en

Amendamentul 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Considerentul (14) se modifică după 
cum urmează:
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, a celor care au născut de 
curând sau care alăptează face necesară 
acordarea dreptului la un concediu de 
maternitate de cel puţin 24 de săptămâni 
consecutive, repartizate înainte şi/sau 
după naştere şi efectuarea unui concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puţin 8
săptămâni repartizat [...] după naştere;”

Or. en
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Justificare

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 şase luni consecutive, fără a fi nevoite să recurgă la alte opţiuni, cum ar fi, de 
exemplu, certificatele medicale.

Amendamentul 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou) 
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Considerentul (14) se modifică după 
cum urmează:
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, a celor care au născut de 
curând sau care alăptează face necesară 
acordarea dreptului la un concediu de 
maternitate de cel puţin 24 săptămâni 
consecutive, repartizate înainte şi/sau 
după naştere şi efectuarea unui concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puţin 
şase săptămâni repartizat [...] după 
naştere;”

Or. en

Amendamentul 111
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1b (nou) 
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Se adaugă următorul considerent (14 
a):
întrucât, pentru a ajuta lucrătorii să 
concilieze drepturile şi obligaţiile 
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profesionale şi familiale, statele membre 
sunt încurajate să ia în discuţie dacă, în 
baza sistemului lor legislativ, li se poate 
acorda lucrătorilor dreptul netransferabil, 
individual la un concediu de paternitate, 
fără a le fi afectate drepturile legate de 
contractul lor de angajare;”   

Or. en

Amendamentul 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou) 
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. Considerentul (17) se modifică după 
cum urmează: 
„întrucât, pe lângă acestea, prevederile 
referitoare la concediul de maternitate 
nu ar avea efect dacă nu ar fi însoţite de 
menţinerea tuturor drepturilor legate de 
contractul de muncă [...] inclusiv a 
remuneraţiei,  în conformitate cu 
standardele legislaţiei muncii din statele 
membre;”

Or. en

Amendamentul 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 litera (b) se înlocuieşte cu 
următorul text:
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"(b) prin lucrătoare care a născut de 
curând se înţelege orice lucrătoare care a 
născut de curând în sensul legislaţiei 
şi/sau practicii naţionale, şi care îşi 
informează angajatorul asupra stării 
sale, în conformitate cu această legislaţie 
şi/sau practică; în sensul prezentei 
directive, înseamnă şi lucrătoare care a 
adoptat de curând”

Or. en

Amendamentul 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. Articolul 7 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Articolul 7
Munca de noapte
1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele menţionate la 
articolul 2 să nu fie obligate să 
desfăşoare muncă de noapte [...]:
(a) în decursul celor zece săptămâni 
premergătoare naşterii;
(b) pe durata restului perioadei de 
sarcină, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru sănătatea mamei sau a 
fătului;
(c) pe durata alăptării, dar nu mai mult de 
şase luni 
2. Măsurile menţionate la alineatul (1) 
trebuie să includă, în conformitate cu 
legislaţia şi practica naţională, 
posibilitatea:
(a) transferului la un program de muncă
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de zi compatibil; sau
(b) o dispensă ori prelungirea 
concediului de maternitate, în cazul în 
care un astfel de transfer nu este posibil 
din punct de vedere tehnic şi/sau 
obiectiv [...].
3. Lucrătorii care doresc să fie scutiţi de 
munca de noapte informează angajatorul, 
în conformitate cu normele în vigoare în 
statele membre, şi, în cazul specificat la 
alineatul (1) litera (b), prezintă acestuia 
un certificat medical. 
4. Pentru părinţii singuri şi cei care au 
copii cu dizabilităţi grave, perioadele
menţionate la alineatul (1) pot fi extinse 
în conformitate cu procedurile stabilite de 
statele membre.”

Or. en

Amendamentul 115
Siiri Oviir

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1e. Articolul 7 se înlocuieşte cu 
următorul text: 
„Articolul 7
Munca de noapte
1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele menţionate la 
articolul 2 să nu fie obligate să 
desfăşoare muncă de noapte [...]:
(a) în decursul celor zece săptămâni 
premergătoare naşterii;
(b) pe durata restului perioadei de 
sarcină, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru sănătatea mamei sau a 
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fătului;
(c) în timpul întregii perioade de alăptare.
2. Măsurile menţionate la alineatul (1) 
trebuie să includă, în conformitate cu 
legislaţia şi practica naţională, 
posibilitatea:
(a) [...] transferului la o muncă de zi 
comparabilă [...].” sau
(b) o dispensă ori prelungirea 
concediului de maternitate, în cazul în 
care un astfel de transfer nu este posibil 
din punct de vedere tehnic şi/sau 
obiectiv [...].
3. Lucrătorii care doresc să fie scutiţi de 
munca de noapte informează angajatorul, 
în conformitate cu normele în vigoare în 
statul membru respectiv, şi în cazul 
specificat la alineatul (1) litera (b), 
prezintă acestuia un certificat medical.
4. Pentru mamele singure şi mamele de 
copii cu dizabilităţi grave, perioadele 
menţionate la alineatul (1) pot fi extinse 
în conformitate cu procedurile stabilite de 
statele membre.”

Or. et

Justificare

În conformitate cu directiva, munca de noapte presupune anumite riscuri pentru femeile 
însărcinate sau care au născut de câtva timp. Asemenea riscuri nu afectează taţii, iar orice 
dispoziţie referitoare la ei nu ar privi, în acest caz domeniul de aplicare al prezentei directive. 
Domeniul de aplicare al directivei este limitat la sănătatea femeilor şi a copiilor. Includerea 
taţilor în interzicerea muncii de noapte se situează în afara acestor limite. 

Amendamentul 116
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou) 
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1f. Se inserează articolul 7a după cum 
urmează:
„Articolul 7a
(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, nu sunt obligate să 
desfăşoare ore suplimentare în timpul  
sarcinii şi pe o perioadă de şase luni după 
naşterea copilului.
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, nu sunt obligate să 
lucreze duminicile sau în zilele de 
sărbători legale în timpul  sarcinii şi pe o 
perioadă de şase luni după naşterea 
copilului.

Or. en

Justificare

Atât programul de muncă prelungit cât şi orele neobişnuite de lucru constituie factori de risc 
demonstraţi pentru sănătate şi siguranţă (a se vedea de exemplu EUROFOUND, Extended 
and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007 RELATIONSHIPS 
FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009) .  Lucrătoarele 
gravide şi lucrătoarele care au născut de curând sau care alăptează nu ar trebui să fie 
obligate să suporte aceste riscuri. În plus, deoarece facilităţile de îngrijire a copiilor sunt 
închise sâmbăta şi sărbătorile legale, este esenţial pentru mame să aibă aceste zile libere 
pentru a putea reconcilia viaţa profesională cu viaţa de familie.

Amendamentul 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1f. Se inserează articolul 7a după cum 
urmează:
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„Articolul 7a
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 pentru o perioadă de şase luni 
după naştere, să lucreze peste program, 
duminicile şi în zilele de sărbători legale.”

Or. de

Amendamentul 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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 24 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte şi/sau după 
naştere.

Or. en

Justificare

În prezent, durata concediului de maternitate variază între 8 şi 45 de săptămâni în cele 27 de 
state membre ale UE, în unele dintre acestea concediul fiind plătit, iar în altele nu. În unele 
ţări, 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 şase luni consecutive, fără a fi nevoite să recurgă la 
alte opţiuni, cum ar fi, de exemplu, certificatele medicale. 
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Amendamentul 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 24 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte şi/sau după 
naştere.

Or. en

Amendamentul 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 
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Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Amendamentul 121
Astrid Lulling

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 16 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte şi/sau după 
naştere. 

Or. fr

Amendamentul 122
Iratxe García Pérez

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 18 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte şi/sau după 
naştere. 

Următoarele norme se iau în considerare 
în calcularea celor 18 săptămâni: 
- în ceea ce priveşte ultimele patru 
săptămâni din perioada menţionată la 
alineatul (1), concediul parental existent 
la nivel naţional poate fi considerat 
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concediu de maternitate cu condiţia să 
ofere protecţie generală lucrătoarelor în 
sensul articolului 2 din prezenta directivă, 
echivalentă cu nivelul stabilit în prezenta 
directivă. În aceste cazuri, perioada totală 
de concediu garantat nu trebuie să fie mai 
mare decât concediul parental prevăzut în 
Directiva 96/34/CE; 
- plata pentru ultimele patru săptămâni de 
concediu de maternitate nu este mai mică 
decât indemnizaţia menţionată la articolul 
11 alineatul (3) sau, în mod alternativ, 
poate fi egală cu remuneraţia medie 
pentru cele 18 săptămâni de concediu de 
maternitate, care este de cel puţin (X%) 
din ultimul salariu lunar sau din salariul 
lunar mediu; 
- atunci când statul membru a prevăzut o 
perioadă de concediu de maternitate de 
cel puţin 16 săptămâni plătit integral, 
statul membru respectiv poate hotărî ca 
ultimele două săptămâni să fie acoperite 
prin concediul de paternitate existent la 
nivel naţional, cu acelaşi nivel al 
remuneraţiei; 

Or. es

Justificare

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos.

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia.
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Amendamentul 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 priveşte ultimele patru 
săptămâni din perioada menţionată la 
alineatul (1), un sistem de concediu din 
motive familiale disponibil la nivel 
naţional poate fi considerat drept 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive, cu condiţia să ofere 
lucrătoarelor o protecţie generală, în 
sensul articolului 2, de nivel echivalent cu 
cel stabilit în prezenta directivă. În acest 
caz, perioada totală de concediu trebuie să 
fie mai mare decât concediul parental 
prevăzut în Directiva 96/34/CE.
Remuneraţia pentru ultimele patru 
săptămâni de concediu de maternitate nu 
este mai mică decât indemnizaţia 
menţionată la articolul 11 alineatul (3) 
sau, în mod alternativ, poate fi egală cu 
remuneraţia medie pentru cele 18 
săptămâni de concediu de maternitate, 
care este de cel puţin două treimi din 
ultimul salariu lunar sau din salariul 
lunar mediu stipulat în legislaţia 
naţională, cu respectarea oricărui plafon 
stabilit în conformitate cu aceasta. Statele 
membre pot stabili perioadele pe durata 
cărora se calculează salariul lunar mediu. 

Or. de
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Amendamentul 124
Eva-Britt Svensson

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.

eliminat

Or. sv

Justificare

Concediul de maternitate, la fel ca şi concediul parental, este un drept şi nu o obligaţie.

Amendamentul 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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) trebuie să includă 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 

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.
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după naşterea copilului.

Or. de

Amendamentul 126
Astrid Lulling

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 opt
săptămâni după naşterea copilului.

Or. fr

Amendamentul 127
Silvia Costa

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 

2. Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate  plătit integral obligatoriu 
de cel puţin şase săptămâni după naşterea 
copilului  şi de cel puţin patru săptămâni 
înainte de naştere, fără a aduce atingere 
legislaţiei naţionale care prevede o 
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beneficia de partea neobligatorie din 
concediu de maternitate, înainte sau după 
naşterea copilului.

perioadă mai mare de concediu 
obligatoriu înainte de naştere. 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. Perioada de zece 
săptămâni de concediu de maternitate 
obligatoriu (şase săptămâni după naştere 
şi patru săptămâni înainte de naştere) se 
aplică tuturor femeilor care lucrează, 
indiferent de numărul de zile lucrate 
înainte de naştere.

Or. it

Amendamentul 128
Siiri Oviir

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 
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 şase 
săptămâni după naşterea copilului. Statele 
membre pot extinde perioada de concediu 
de maternitate obligatorie până la cel 
mult şase săptămâni înainte de naştere.
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. Perioada de şase 
săptămâni de concediu de maternitate 
obligatoriu se aplică tuturor femeilor care 
lucrează, indiferent de numărul de zile 
lucrate înainte de naştere.

Or. et
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Justificare

Ceea ce se plăteşte în timpul sarcinii şi după naştere reprezintă o indemnizaţie şi nu un 
salariu. Indemnizaţia respectivă este reglementată de articolul 11 alineatul (3) şi 
amendamentul 57.

Amendamentul 129
Jens Rohde

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 obligatoriu de cel puţin 
două săptămâni care se iau înainte sau 
după naştere, în conformitate cu legislaţia 
şi/sau practica naţională. 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.

Or. da

Justificare

Din motive de principiu, perioada obligatorie de concediu de maternitate nu ar trebui mărită.
Fără a lua în discuţie asigurarea drepturilor femeilor şi a egalităţii depline, persoanele în 
cauză ar trebui să hotărască cum şi în ce măsură doresc să îşi exercite drepturile.
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Amendamentul 130
Barbara Matera

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 obligatoriu de cel puţin şase 
săptămâni după naşterea copilului, fără a 
aduce atingere legislaţiei naţionale care 
prevede o perioadă mai mare de concediu 
obligatoriu înainte de naştere.  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.

Or. it

Justificare

Legislaţia naţională a zece state membre prevede o perioadă de concediu de maternitate 
obligatoriu înainte de naştere (Italia, Franţa, Belgia, Austria, Germania, Luxemburg, Grecia, 
Bulgaria,Olanda şi Finlanda). 

Faptul că aceste prevederi sunt obligatorii:
- face posibilă o mai mare protecţie pentru femei (dacă chestiunea ar fi lăsată în întregime la 
latitudinea lor, ele ar putea fi convinse să  renunţe la acest drept);
- permite predictibilitate în termeni de timp, pentru acei angajatori care trebuie să îşi 
organizeze munca.

Amendamentul 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

2a. În ceea ce priveşte naşterile multiple, 
durata concediului de maternitate este de 
31, 33, 35 şi 37 de săptămâni, dacă se 
nasc odată doi, trei, patru sau cinci copii.

Or. en

Justificare

Naşterile multiple reprezintă o provocare deosebită pentru întreaga familie, dar mai ales 
pentru mame. Din acest motiv, mama ar trebui să primească un concediu de maternitate mai 
lung pentru a se adapta şi pentru a se reface în mod corespunzător după naştere. În plus, 
naşterile multiple reprezintă un fenomen rar, aşa că nu vor reprezenta o problema deosebită 
pentru angajatori.

Amendamentul 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 ceea ce priveşte naşterile multiple, 
durata concediului de maternitate 
prevăzută la alineatul (2) creşte în 
conformitate cu legislaţia naţională.  

Or. en

Amendamentul 133
Siiri Oviir

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

2a. Lucrătoarea trebuie să precizeze 
perioada neobligatorie de concediu de 
maternitate cel mai târziu cu o lună 
înainte de începerea concediului;

Or. et

Justificare

Două luni reprezintă un termen limită mult prea mare. În conformitate cu ceea ce a devenit o 
practică curentă în dreptul muncii din statele membre, termenul de anunţare în diferitele 
cazuri este de o lună.

Amendamentul 134
Astrid Lulling

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.

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă un 
concediu suplimentar de patru săptămâni
în caz de naştere prematură sau naşteri 
multiple sau dacă mama alăptează.

Or. fr
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Amendamentul 135
Siiri Oviir

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.

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar integral plătit  în cazuri 
speciale, de exemplu în cazul în care 
mama suferă de dizabilităţi sau în caz de 
naştere prematură, copil născut mort, 
operaţie cezariană, spitalizarea copilului la 
naştere, copii cu handicap şi  naşteri 
multiple. Durata concediului de 
maternitate suplimentar după naştere
trebuie să fie proporţională şi să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei şi 
copilului/copiilor.

Or. et

Amendamentul 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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.

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
de maternitate adecvat, în situaţii specifice 
cum ar fi naştere prematură, copil născut 
mort, naştere prin cezariană, spitalizarea 
copilului la naştere, copii cu handicap, 
mame cu handicap, mame adolescente, 
naşteri multiple sau naşteri care au avut 
loc la mai puţin de 18 luni de la naşterea 
anterioară. Durata concediului de
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maternitate suplimentar după naştere
trebuie să fie proporţională şi să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei şi 
copilului/copiilor.

Or. en

Amendamentul 137
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 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. 

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
de maternitate suplimentar plătit integral
în caz de naştere prematură,  naşterea unui 
copil mort, naştere prin cezariană, 
spitalizarea copilului la naştere, copii cu 
handicap, naşteri multiple, mame cu 
handicap, mame adolescente, naşteri 
multiple sau naşteri care au avut loc la 
mai puţin de 18 luni de la naşterea 
anterioară. Durata concediului de 
maternitate suplimentar după naştere
trebuie să fie proporţională şi să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei şi 
copilului/copiilor. În caz de naştere 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 138
Iratxe García Pérez

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. 

4. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
de maternitate mai mare în cazurile 
speciale pe motive medicale, cum ar fi 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.  

Or. es

Amendamentul 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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.

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. În cazul copiilor cu 
dizabilităţi se acordă un concediu 
suplimentar de cel puţin opt săptămâni.

Or. en
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Justificare

Îngrijirea copiilor cu dizabilităţi reprezintă o provocare suplimentară pentru mamele 
lucrătoare, din punct de vedere fizic, mental şi moral. Aceste eforturi de a face faţă 
problemelor ar trebui recunoscute de către societate. Chiar din timpul sarcinii, mamele 
copiilor cu dizabilităţi trebuie să facă numeroase aranjamente suplimentare pentru a asigura 
binele copilului. Stabilirea unui concediu minim suplimentar este indispensabilă pentru a 
permite lucrătoarelor gravide şi mamelor lucrătoare care au copii cu dizabilităţi să se 
adapteze la provocări şi să facă aranjamentele necesare.

Amendamentul 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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 trebuie să se asigure 
că orice perioadă de concediu medical 
luat cu patru săptămâni sau mai mult 
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

Amendamentul 141
Siiri Oviir

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 trebuie să se asigure 
că orice perioadă de concediu medical 
luat cu patru săptămâni sau mai mult 
înainte de naştere din cauza unei boli sau 
a unor complicaţii apărute ca urmare a 

eliminat
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sarcinii nu afectează durata concediului 
de maternitate.

Or. et

Justificare

A fi în concediu de maternitate înseamnă a fi absent de la locul de muncă. Dacă o femeie 
trebuie să se reîntoarcă la locul de muncă după concediul de maternitate dar se îmbolnăveşte 
(adică dacă suferă de depresie), aceasta poate obţine un certifica medical care să ateste 
incapacitatea de muncă la fel ca orice altă persoană. Nu este vorba de nicio discriminare 
aici. Mai trebuie luat în consideraţie şi faptul că în multe state membre concediul de 
maternitate este urmat de concediul parental.

Amendamentul 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Amendamentul 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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) În cazul în care legislaţia şi/sau 
practica naţională prevede un concediu de 
maternitate mai mare de 18 săptămâni 
acesta poate fi socotit drept orice perioadă 
suplimentară de concediu de maternitate 
prevăzut în conformitate cu alineatele (3) 
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şi (4).

Or. en

Amendamentul 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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) Statele membre sunt încurajate ca, în 
cadrul legislaţiei naţionale, să cuprindă 
lucrătoarele independente în dispoziţii 
legale similare cu cele cuprinse în 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Situaţia legală a lucrătoarelor independente diferă considerabil de la ţară la ţar; în 
consecinţă fiecare ţară ar trebui să prevadă cadrul legislativ pentru păstrarea drepturilor 
lucrătoarelor independente.

Amendamentul 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statele membre garantează drepturile 
mamelor, asigurându-le condiţii speciale 
de muncă, astfel încât să ajute copiii cu 
dizabilităţi.

Or. en
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Amendamentul 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Se inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că dispoziţiile prezentei 
directive referitoare la concediul de 
maternitate se aplică şi în caz de adopţie a  
copiilor cu vârsta  de până la 12 luni.”

Or. en

Amendamentul 147
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 inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
Concediul de paternitate/co-maternitate
1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorii 
ale căror partenere de viaţă au născut 
recent au dreptul la un concediu de 
paternitate/co-maternitate plătit integral şi 
netransferabil de cel puţin patru 
săptămâni consecutive, două dintre ele 
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obligatorii, după ce soţia/partenera a 
născut.
Statele membre care nu au introdus încă 
concediul de paternitate/co-maternitate 
plătit integral şi netransferabil, cu 
caracter obligatoriu şi pentru o perioadă 
continuă de cel puţin două săptămâni 
după naştere, pentru soţul sau partenerul 
său, sunt încurajate călduros să îl 
implementeze pentru a promova 
participarea egală a ambilor părinţi la 
echilibrarea drepturilor şi 
responsabilităţilor familiale;
2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorilor 
ale căror 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 incapacităţii fizice a 
mamei.

Or. pt

Amendamentul 148
Ilda Figueiredo

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), cu excepţia 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislaţia şi practica 
naţională şi, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă şi-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 de 
paternitate, sau concediul acordat pentru 
îngrijirea copilului şi pentru a interzice 
concedierea lucrătoarelor şi orice acţiune 
pregătitoare acesteia, în sensul articolului 
2, în perioada de la începutul sarcinii până 
la cel puţin un an după terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
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articolul 8 alineatul (1). Concedierea în 
această perioadă se consideră că s-a 
produs pe motive de discriminare şi 
aceasta trebuie justificată corespunzător 
în scris, cu excepţia cazurilor 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. pt

Amendamentul 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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), cu excepţia 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislaţia şi practica 
naţională şi, dacă este cazul, pentru care 
autoritatea competentă şi-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 
concediul acordat pentru îngrijirea 
copilului şi pentru a interzice concedierea 
lucrătoarelor şi orice acţiune pregătitoare 
acesteia, în sensul articolului 2, în perioada 
de la începutul sarcinii până la cel puţin 6 
luni după terminarea concediului de 
maternitate prevăzut la articolul 8 alineatul 
(1).
Concedierea în această perioadă se  
justifică în mod oficial şi trebuie 
justificată corespunzător în scris, cu 
excepţia cazurilor 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. en
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Amendamentul 150
Philippe Juvin

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), cu excepţia 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, admise de legislaţia şi 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 
şi orice acţiune pregătitoare acesteia, în 
sensul articolului 2, în perioada de la 
începutul sarcinii până la două luni de la
terminarea concediului de maternitate 
prevăzut la articolul 8 alineatul (1), cu 
excepţia cazurilor speciale care nu au 
legătură cu starea lor, admise de legislaţia 
şi practica naţională şi, dacă este cazul, 
pentru care autoritatea competentă şi-a dat 
acordul.

Or. fr

Justificare

Femeile trebuie protejate o perioadă de timp după ce revin din concediul de maternitate.

Amendamentul 151
Philippe Juvin

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

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 
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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.

puţin de opt 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.

Or. fr

Justificare

Femeile trebuie protejate o perioadă de timp după ce revin din concediul de maternitate.

Amendamentul 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – punctul 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, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere. 
În cazul în care concedierea are loc la mai 
puţin de douăsprezece luni după concediul 
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
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Amendamentul 153
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directive 92/85/EEC
Articolul 10 – punctul 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, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere. 
În cazul în care concedierea are loc la mai 
puţin de douăsprezece luni după concediul 
de maternitate prevăzut la articolul 8 
alineatul (1), angajatorul trebuie să prezinte 
în scris motive bine întemeiate pentru 
concediere.

Or. fr

Amendamentul 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – punctul 4a (nou)

Amendamentul

4a. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca lucrătorii să 
beneficieze pe perioada concediului de 
maternitate de aceeaşi protecţie împotriva 
concedierii care este asigurată 
lucrătoarelor la articolul 1, în sensul 
articolului 2.

Or. en
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Amendamentul 155
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Punctul 1 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„1. în cazurile menţionate la articolele 5, 
6 şi 7, trebuie asigurate, în conformitate 
cu legislaţia şi practica naţională, 
drepturile legate de contractul de 
muncă, inclusiv menţinerea unei 
remuneraţii sau a dreptului 
lucrătoarelor, în sensul articolului 2, de 
a beneficia de o prestaţie adecvată;”

Or. fr

Amendamentul 156
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Punctul 2 litera (b) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(b) menţinerea remuneraţiei sau a 
dreptului lucrătoarelor de a beneficia de o 
prestaţie adecvată, în sensul articolului 
2;”

Or. fr
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Amendamentul 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
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 totală a procesului de 
producţie, reprezentantului intereselor 
lucrătoarei trebuie să i se acorde 
întotdeauna posibilitatea de a discuta cu 
angajatorul efectele acestor schimbări 
asupra lucrătorilor afectaţi;

Or. de

Amendamentul 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 

(3) prestaţia menţionată la punctul 2 litera 
nu poate fi inferioară prestaţiei primite de 
lucrătoare în sensul articolului 2 în cazul 
unei întreruperi a activităţii din motive 
legate de starea lor de sănătate sau mai 
mică de două treimi din ultimul salariu 
lunar al lucrătoarei respective, conform 
legislaţiei naţionale; legiuitorul naţional 
poate micşora plafoanele şi perioadele de 
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de sănătate. Statele membre pot prevede 
perioada pe parcursul căreia se 
calculează salariul mediu.

referinţă;

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 
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 159
Anna Záborská

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) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit pentru perioada 
obligatorie echivalent ultimului salariu 
lunar sau unui salariu mediu lunar.

Or. fr

Justificare

Acest amendament respectă Directiva 2006/54/CE.
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Amendamentul 160
Jens Rohde

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) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit echivalent  cu cel pe 
care lucrătoarea în cauză l-ar primi în 
cazul unei întreruperi a activităţii pe 
motive de sănătate, în funcţie de plafonul 
stabilit de legislaţia naţională. Statele 
membre şi/sau partenerii sociali ar trebui 
să fixeze prestaţia la un nivel care 
respectă şi asigură drepturile femeii şi 
egalitatea de gen deplină.

Or. da

Justificare

Acest tip de sistem ar trebui lăsat la latitudinea statelor membre, în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii. Stabilirea nivelului prestaţiilor de securitate socială şi a normelor 
de plată este şi ar trebui să fie o chestiune de competenţă naţională. 

Amendamentul 161
Astrid Lulling

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 

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. Statele membre pot prevede 
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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.

perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.

Or. fr

Amendamentul 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. Prestaţia primită de lucrătoare în
sensul articolului 2 nu este în niciun caz 
mai mică decât prestaţia primită de 
lucrătoarea care a născut recent sau care 
alăptează, în sensul articolului 2 în cazul 
unei întreruperi a activităţii din motive 
legate de starea lor de sănătate.

Or. en

Amendamentul 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul punct 5a: 
„5a. Statele membre adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru încurajarea 
angajatorilor şi promovarea dialogului 
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între partenerii sociali, astfel încât să 
asigure sprijinul necesar pentru 
reintegrarea şi formarea profesională a 
lucrătoarelor care revin la locul de muncă 
după concediul de maternitate, dacă este 
necesar şi/sau la cererea lucrătorilor şi în 
conformitate cu legislaţia naţională.”

Or. en

Amendamentul 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se inserează articolul 11a după cum 
urmează:
„Articolul 11a 
Pauza de lucru pentru alăptarea copilului 
Mama care îşi alăptează copilul are 
dreptul la o pauză de lucru în acest scop. 
Statele membre sunt îndemnate să acorde 
atenţia necesară mamelor care 
alăptează.” 

Or. en

Amendamentul 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Articolul 11 b se înlocuieşte cu 
următorul text:
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„Articolul 11b 
Prevenirea discriminării
Statele membre încurajează angajatorii, 
prin convenţii colective sau prin practici, 
să adopte măsuri eficiente pentru a evita 
discriminările împotriva femeilor pe 
motive de sarcină, de maternitate sau de 
adopţie.”

Or. en

Amendamentul 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol 12d:
„Articolul 12d
Organism de promovare a egalităţii
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 sex, 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.”

eliminat

Or. de

Justificare

Politicile menite să faciliteze reconcilierea dintre profesie şi familie trebuie să ţină seama şi 
de obiectivul reducerii birocraţiei. Acordarea de sarcini suplimentare legate de protecţia 
mamelor organismelor naţionale de promovare a egalităţii pare a contraveni acestui obiectiv.
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Amendamentul 167
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre şi organismele 
naţionale de promovare a egalităţii 
comunică Comisiei până la cel târziu [cinci 
ani de la adoptare] şi, ulterior, din cinci în
cinci ani, toate informaţiile necesare pentru 
întocmirea de către Comisie a unui raport 
adresat Parlamentului European şi 
Consiliului privind aplicarea Directivei 
92/85/CEE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă.

(1) Statele membre şi organismele 
naţionale de promovare a egalităţii 
comunică Comisiei până la cel târziu [trei
ani de la adoptare] şi, ulterior, din trei în 
trei ani, toate informaţiile necesare pentru 
întocmirea de către Comisie a unui raport 
adresat Parlamentului European şi 
Consiliului privind aplicarea Directivei 
92/85/CEE, astfel cum este modificată prin 
prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 168
Anna Záborská

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul Comisiei ţine seama, după 
caz, de punctul de vedere al partenerilor 
sociali şi al organizaţiilor 
neguvernamentale respective. Conform 
principiului abordării integratoare a 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, 
raportul oferă, între altele, o evaluare a 
impactului pe care măsurile luate îl au 
asupra bărbaţilor şi femeilor. În funcţie de 
informaţiile primite, raportul include, după 
caz, propuneri de revizuire şi de actualizare 
a directivei 92/85/CEE, astfel cum este 
modificată prin prezenta directivă.

(2) Raportul Comisiei ţine seama, după 
caz, de punctul de vedere al partenerilor 
sociali şi al organizaţiilor 
neguvernamentale respective. În funcţie de 
informaţiile primite, raportul include, după 
caz, propuneri de revizuire şi de actualizare 
a directivei 92/85/CEE, astfel cum este 
modificată prin prezenta directivă.

Or. fr
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Justificare

Atâta timp cât condiţia lor biologică masculină îi împiedică pe bărbaţi să dea naştere şi să 
alăpteze, prezenta directivă va privi în mod exclusiv lucrătoarele gravide şi lucrătoarele care 
au născut de curând sau cele care alăptează. În consecinţă, nu este necesară o abordare 
integrată a genului. În cazul în care vreodată condiţia biologică le-ar permite bărbaţilor să 
nască, normele pentru integrarea perspectivei de gen vor trebui aplicate, deoarece situaţia 
bărbaţilor ar fi comparabilă cu cea a femeilor.

Amendamentul 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul Comisiei ţine seama, după 
caz, de punctul de vedere al partenerilor 
sociali şi al organizaţiilor 
neguvernamentale respective. Conform 
principiului abordării integratoare a 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, 
raportul oferă, între altele, o evaluare a 
impactului pe care măsurile luate îl au 
asupra bărbaţilor şi femeilor. În funcţie de 
informaţiile primite, raportul include, după 
caz, propuneri de revizuire şi de actualizare 
a directivei 92/85/CEE, astfel cum este 
modificată prin prezenta directivă.

(2) Raportul Comisiei ţine seama, după 
caz, de punctul de vedere al partenerilor 
sociali şi al organizaţiilor 
neguvernamentale respective. Conform 
principiului abordării integratoare a 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, 
raportul oferă, între altele, o evaluare a 
impactului pe care măsurile luate îl au 
asupra bărbaţilor şi femeilor. Raportul 
include, de asemenea, un studiu de impact 
care analizează atât efectele sociale, cât şi 
cele economice la nivelul Uniunii, ale 
prelungirii suplimentare a concediului de 
maternitate. În funcţie de informaţiile 
primite, raportul include, după caz, 
propuneri de revizuire şi de actualizare a 
directivei 92/85/CEE, astfel cum este 
modificată prin prezenta directivă.

Or. en


