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13.10.2010 A7-0032/96 

Amendamentul 96 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 

Directiva 92/85/CE 
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. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/97 

Amendamentul 97 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 

Directiva 92/85/CE 
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. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/98 

Amendamentul 98 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 8 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/99 

Amendamentul 99 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 

Directiva 92/85/CE 
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. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/100 

Amendamentul 100 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 

Directiva 92/85/CE 
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 naștere din cauza unei boli sau 
a unor complicații apărute ca urmare a 
sarcinii nu afectează durata concediului 
de maternitate. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/101 

Amendamentul 101 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 2 

Directiva 92/85/CE 
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. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/102 

Amendamentul 102 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 2 

Directiva 92/85/CE 
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 menționate la punctul 1, 
angajatorul trebuie să prezinte în scris 
motive bine întemeiate pentru concediere. 
În cazul în care concedierea are loc la 
mai puțin de șase 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. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/103 

Amendamentul 103 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 2 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 10 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru protecția lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, față de consecințele 
concedierii care, în temeiul punctelor 1 și 
2, este ilegală. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/104 

Amendamentul 104 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 2 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 10 – punctul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Orice tratament mai puțin favorabil al 
unei femei legat de sarcină sau de 
concediul de maternitate, în temeiul 
articolului 8, constituie discriminare în 
sensul Directivei 2002/73/CE, astfel cum 
a fost reformată prin Directiva 
2006/54/CE. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/105 

Amendamentul 105 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 a 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 11 – punctul 1a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

Or. en 



 

AM\834972RO.doc  PE441.989v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
13.10.2010 A7-0032/106 

Amendamentul 106 

Godfrey Bloom 

în numele Grupului EFD 
 
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 c 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 11 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

Or. en 

 
 


