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Amendamentul 1
Edite Estrela
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obiectivele prevăzute în cadrul 
concluziilor Președinției Consiliul 
European de la Barcelona din 15 și 16 
martie 2002 stipulează că statele membre 
ar trebui să elimine circumstanțele care 
descurajează implicarea femeilor pe piața 
muncii și să creeze, până în 2010, 
structurile necesare pentru primirea a cel 
puțin 90% dintre copiii cu vârste cuprinse 
între 3 ani și vârsta de școlarizare 
obligatorie și a cel puțin 33% dintre copiii 
cu vârste de până la trei ani, structuri de 
care trebuie să beneficieze, în egală 
măsură, atât copiii din zonele urbane, cât 
și cei din zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 7 și 84

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) În strategia globală pentru 
alimentația sugarilor și a copiilor mici a 
Organizației Mondiale a Sănătății din 16 
aprilie 2002, însușită de cea de a 55-a 
Adunare Mondială a Sănătății în 
Rezoluția sa 55.25, se afirmă că hrănirea 
exclusiv prin alăptare, în primele șase 
luni de viață ale unui copil, garantează 
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creșterea și dezvoltarea optimă a acestuia. 
În baza acestei recomandări, statele 
membre ar trebui să încurajeze acordarea 
unui concediu destinat acestui scop.

Or. en

Amendamentul 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentelor 16, 101, 111

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a ajuta lucrătoarele să-și 
reconcilieze viața profesională cu cea de 
familie și pentru a realiza o adevărată 
egalitate între genuri, este esențial ca 
bărbații să aibă dreptul la un concediu de 
paternitate plătit, acordat pe aceeași bază 
ca concediul de maternitate - cu excepția 
duratei -, astfel încât condițiile necesare 
să poată fi create treptat. De același drept 
ar trebui să beneficieze și cuplurile 
necăsătorite. Statele membre sunt 
încurajate să reflecteze dacă, în baza 
legislațiilor lor, lucrătorilor nu li s-ar 
putea acorda dreptul netransferabil, 
individual la un concediu de paternitate 
care să nu le afecteze drepturile 
decurgând din contractul lor de angajare.

Or. en
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Amendamentul 4
Edite Estrela 
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Pentru a ajuta lucrătorii să-și 
reconcilieze viața profesională cu cea 
familială, este esențial să se prevadă 
concedii de maternitate și paternitate mai 
lungi, inclusiv în cazul adoptării unor 
copii cu vârsta mai mică de 12 luni. 
Lucrătoarea/ul care a adoptat un copil cu 
vârsta mai mică de 12 luni ar trebui să 
aibă aceleași drepturi ca părintele natural 
și să-și poată lua un concediu de 
maternitate și paternitate în aceleași 
condiții.

Or. en

Amendamentul 5
Edite Estrela, Siiri Oviir 
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 29 și 115 

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. Articolul 7 se înlocuiește cu 
următorul text: 

„Articolul 7
Munca de noapte

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele menționate la 
articolul 2 să nu fie obligate să desfășoare 
muncă de noapte și ore suplimentare:
(a) în decursul celor zece săptămâni 
premergătoare datei la care urmează să 
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nască;
(b) pe durata restului perioadei de 
sarcină, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru sănătatea mamei sau a 
fătului;
(c) în timpul întregii perioade de alăptare.
2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
trebuie să includă, în conformitate cu 
legislația și/sau practica națională, 
posibilitatea:
(a) trecerii la un program de muncă de zi 
compatibil; sau
(b) o dispensă ori prelungirea concediului 
de maternitate, în cazul în care o astfel de 
schimbare nu este posibilă din punct de 
vedere tehnic și/sau obiectiv [...].
3. Lucrătorii care doresc să fie scutiți de 
munca de noapte informează angajatorul, 
în conformitate cu normele în vigoare în 
statele membre și, în cazul specificat la 
alineatul (1) litera (b), îi prezintă acestuia 
un certificat medical.
4. Pentru părinții singuri și cei care au 
copii cu dizabilități grave, perioadele 
menționate la alineatul (1) pot fi extinse 
în conformitate cu procedurile stabilite de 
statele membre.”

Or. en

Amendamentul 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 31, 32 și 122 

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 puțin 18 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un concediu 
de maternitate de cel puțin 20 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
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naștere. naștere.

Aceste 20 săptămâni se calculează ținând 
cont de următoarele norme:
- în ceea ce privește ultimele șase 
săptămâni din perioada menționată la 
alineatul (1), o schemă de concediu din 
motive familiale existentă la nivel 
național poate fi considerată drept 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive cu condiția ca, în 
conformitate cu articolul 2 din prezenta 
directivă, să ofere lucrătoarelor o 
protecție generală echivalentă, la nivelul 
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.
- plata pentru ultimele șase săptămâni de 
concediu nu poate fi mai mică decât 
indemnizația menționată la articolul 11 
alineatul (3) sau, în mod alternativ, plata 
pentru întregul concediu de maternitate 
poate fi în medie echivalentă cu 
remunerația calculată pentru primele 14 
săptămâni de concediu, dacă retribuția 
lunară calculată pentru aceste 14 
săptămâni este echivalentă cu ultimul 
salariu lunar sau cu salariul lunar mediu;
- atunci când statul membru a prevăzut o 
perioadă de concediu de maternitate de 
cel puțin 18 săptămâni plătit integral, 
statul membru respectiv poate hotărî ca 
ultimele două săptămâni să fie completate 
prin concediul de paternitate existent la 
nivel național, cu același nivel de 
remunerație.

Or. en
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Amendamentul 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 33, 127 și 128

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu, plătit integral,
de cel puțin șase săptămâni după nașterea 
copilului, fără a aduce atingere legislației 
naționale existente care prevede un 
concediu de maternitate obligatoriu 
înainte de naștere. Statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, să poată alege liber 
momentul în care să poată beneficia de 
partea neobligatorie din concediu de 
maternitate, înainte sau după nașterea 
copilului. Perioada de șase săptămâni de 
concediu de maternitate obligatoriu se 
aplică tuturor lucrătoarelor, indiferent de 
numărul de zile prestate anterior nașterii.

Or. en

Amendamentul 8
Edite Estrela
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 36 

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În cazul nașterilor multiple, perioada 
de concediu de maternitate obligatoriu 
menționată la alineatul (2) se prelungește 
cu încă o lună pentru fiecare geamăn, în 
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conformitate cu legislația națională.

Or. en

Amendamentul 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 37 și 133

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Lucrătoarea trebuie să indice 
perioada aleasă pentru partea 
neobligatorie din concediul de maternitate 
cu cel puțin o lună înainte de începutul 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez 
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 38, 135 și 138 

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
de maternitate suplimentar, plătit integral, 
în situații speciale, motivate medical, cum 
ar fi nașterea prematură, copiii cu 
handicap, mamele cu handicap, mamele 
adolescente, nașterile multiple sau 
nașterile survenite la mai puțin de 18 luni 
de la nașterea anterioară. Durata 
concediului de maternitate suplimentar 
după naștere ar trebui stabilită 
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corespunzător, permițând satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor. În cazul în care 
legislația și/sau practica națională 
prevede un concediu de maternitate ce 
depășește 20 săptămâni, perioada 
excedentară poate fi calculată prin 
raportare la orice perioadă suplimentară 
de concediu de maternitate prevăzut la 
alineatele (3) și (4).

Or. en

Amendamentul 11
Edite Estrela 
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Concediul de paternitate
1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorii 
ale căror partenere de viață au născut 
recent au dreptul la un concediu de 
paternitate continuu, netransferabil, plătit 
integral, de cel puțin două săptămâni, 
efectuat după ce soția/partenera a născut, 
în cursul concediului de maternitate.
Statele membre care nu au introdus încă 
un concediu de paternitate obligatoriu, 
netransferabil, plătit integral, cu o durată 
continuă de cel puțin două săptămâni, 
efectuat după ce soția sau partenera 
lucrătorului a născut, sunt încurajate 
călduros să îl implementeze, pentru a 
promova participarea deopotrivă a 
ambilor părinți la echilibrarea drepturilor 
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și responsabilităților familiale;
2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorilor 
ale căror partenere au născut recent li se 
acordă o perioadă de concediu special 
care să includă partea nefolosită din 
concediul de maternitate în cazul 
decesului sau al incapacității fizice a 
mamei.”

Or.en

Amendamentul 12
Edite Estrela
Amendament de compromis de înlocuire a amendamentului 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Articolul 8b se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 8b
Concediul de adopție

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a garanta că dispozițiile prezentei 
directive referitoare la concediul de 
maternitate și paternitate se aplică și în 
caz de adopție a unui copil cu vârsta de 
până la 12 luni.”

Or. en
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Amendamentul 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 45, 148 și 149

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

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice concedierea lucrătoarelor 
și orice acțiune pregătitoare în scest scop, 
în sensul articolului 2, în perioada 
decurgând de la începutul sarcinii până la 
cel puțin șase luni după terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1). Concedierea în 
această perioadă se justifică în mod 
oficial și trebuie specificată corespunzător 
în scris, cu excepția cazurilor speciale care 
nu au legătură cu starea lor, admise de 
legislația și/sau practica națională și, dacă 
este cazul, pentru care autoritatea 
competentă și-a dat acordul.

Or. en

Amendamentul 14
Edite Estrela
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 57 (cu raportare la alineatul 
aprobat de Comisia EMPL)

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. prestația menționată la punctul 2 litera 
(b) este considerată ca fiind adecvată dacă 
garantează un venit echivalent ultimului
salariu lunar sau unui salariu mediu lunar, 

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

mediu lunar. Lucrătoarelor aflate în 
concediu de maternitate li se plătește 
salariul integral, iar indemnizația de 
maternitate este de 100% din ultimul 
salariu lunar sau din salariul lunar 
mediu. Statele membre pot prevedea 
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.

Or. en


