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30.6.2010 A7-0032/82 

Amendamentul 82 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul 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 
naștere.  

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, să beneficieze de un concediu 
de maternitate de 18 săptămâni 
consecutive. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/83 

Amendamentul 83 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) trebuie să includă un concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
lucrătoarele, în sensul articolului 2, să 
poată alege liber momentul în care să poată 
beneficia de partea neobligatorie din 
concediul de maternitate, înainte sau după 
nașterea copilului. Perioada de șase 
săptămâni de concediu de maternitate 
obligatoriu după naștere se aplică tuturor 
femeilor care lucrează, indiferent de 
numărul de zile lucrate înainte de naștere. 
Statele membre pot prelungi partea 
obligatorie din concediul de maternitate 
până la maximum patru săptămâni 
înainte de naștere și cu cel puțin opt 
săptămâni după nașterea unui copil cu 
handicap. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/84 

Amendamentul 84 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 2b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

Or. en 

Justificare 

 
Perioadele totale de concediu normal sunt exprimate tot în săptămâni. 
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30.6.2010 A7-0032/85 

Amendamentul 85 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul 92/85/CEE 
Articolul 8 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă concediu 
suplimentar plătit integral în caz de naștere 
prematură, spitalizarea copilului la naștere, 
copii cu handicap, mame cu handicap și 
nașteri multiple. Durata concediului 
suplimentar trebuie să fie proporțională și 
să permită satisfacerea nevoilor speciale 
ale mamei și copilului/copiilor. Perioada 
totală de concediu de maternitate este 
extinsă cu cel puțin opt săptămâni după 
nașterea unui copil cu handicap, iar 
statele membre garantează, de asemenea, 
o perioadă suplimentară de concediu de 
șase săptămâni în cazul în care copilul se 
naște mort. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/86 

Amendamentul 86 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 3 – litera b 

Regulamentul 92/85/CEE 
Articolul 11 – alineatul 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 condiții 
care nu le sunt mai puțin favorabile și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței; 

(c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiții 
care nu le sunt mai puțin favorabile și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței; în situații 
excepționale de restructurare sau de 
reorganizare radicală a procesului de 
producție, lucrătoarei i se garantează 
întotdeauna posibilitatea de a discuta cu 
angajatorul despre impactul acestor 
schimbări asupra situației sale 
profesionale, iar organismului care 
reprezintă interesele lucrătoarei trebuie să 
i se acorde întotdeauna posibilitatea ca, 
împreună cu angajatorul, să consilieze 
lucrătoarea în cauză cu privire la efectele 
acestor schimbări; 

Or. en 

 
 


