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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 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

Or. en 
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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 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Prezenta directivă nu aduce atingere 
Directivei 2002/73/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
septembrie 2002 de modificare a 
Directivei 76/207/CEE a Consiliului 
privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de tratament între bărbați și 
femei în ceea ce privește accesul la 
încadrarea în muncă, la formarea și la 
promovarea profesională, precum și 
condițiile de muncă, astfel cum a fost 
reformată în Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse 
și al egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
de muncă. 
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Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
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COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Protecția securității și sănătății 
lucrătoarelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează ar trebui 
garantată și ar trebui să nu contravină 
principiilor consacrate în directivele 
privind egalitatea de tratament între femei 
și bărbați; 
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născut de curând sau care alăptează 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Propunere de directivă – act de modificare 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În vederea îmbunătățirii protecției 
efective a lucrătoarelor gravide și a celor 
care au născut de curând sau care 
alăptează, normele privind sarcina probei 
ar trebui adaptate în caz de fumus boni 
juris de încălcare a drepturilor acordate 
de prezenta directivă. Pentru ca aceste 
drepturi să fie aplicate în mod eficient, 
sarcina probei ar trebui să revină 
pârâtului, dacă se face dovada unei astfel 
de încălcări. 

eliminat 

Or. en 
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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 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Punerea efectivă în aplicare a 
principiului egalității de tratament 
necesită o protecție judiciară 
corespunzătoare împotriva eventualelor 
represalii. 

eliminat 
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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 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Statele membre ar trebui să 
introducă sancțiuni eficiente, 
proporționale și disuasive în cazul 
oricărei nerespectări a obligațiilor care 
decurg din prezenta directivă. 
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Or. en 
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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 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Experiența arată că învestirea 
organismului sau organismelor de 
promovare a egalității cu competența de a 
analiza problemele în cauză, de a studia 
soluții posibile și de a acorda asistență 
practică victimelor asigură o mai bună 
protecție față de încălcarea drepturilor 
garantate de prezenta Directivă. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții 
în acest sens în prezenta directivă. 
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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 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii 
unor dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru. 
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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 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Întrucât obiectivele acțiunii 
preconizate, și anume îmbunătățirea 
nivelului minim de protecție a 
lucrătoarelor gravide și a celor care au 
născut de curând sau alăptează și 
îmbunătățirea aplicării eficiente a 
principiului egalității de tratament, nu pot 
fi realizate într-o măsură suficientă de 
statele membre având în vedere nivelurile 
lor divergente de protecție și, prin urmare, 
pot fi îndeplinite mai bine la nivel 
comunitar, Comunitatea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității enunțat la articolul 5 din 
Tratatul CE. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum 
este enunțat la articolul menționat 
anterior, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
obiectivelor declarate. 

eliminat 

Or. en 

 
 


