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13.10.2010 A7-0032/107 

Amendamentul 107 

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 d 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 11 – punctul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

"5. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, pot cere, în timpul 
concediului de maternitate sau la 
întoarcerea din concediul de maternitate 
prevăzut la articolul 8, modificarea 
programului și a formulelor de lucru, 
precum și că angajatorii sunt obligați să 
ia în considerare aceste cereri, ținând 
seama de propriile nevoi și de cele ale 
lucrătoarelor.” 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/108 

Amendamentul 108 

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 4 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 12a – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre iau măsurile pe care le 
consideră necesare, în conformitate cu 
sistemele lor juridice naționale, pentru a 
se asigura că, atunci când o persoană 
care consideră că i-au fost încălcate 
drepturile prevăzute de prezenta directivă 
dovedește, unei instanțe sau altei 
autorități competente, fapte pe baza 
cărora se poate presupune existența unei 
astfel de încălcări, sarcina de a proba că 
nu a fost vorba despre încălcarea 
directivei îi revine pârâtului. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/109 

Amendamentul 109 

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 5 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 12b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Articolul 12b 

Protecția împotriva represaliilor 

Statele membre introduc în sistemele lor 
juridice naționale măsurile pe care le 
consideră necesare pentru protecția 
persoanelor față de orice tratament 
nefavorabil sau consecință nefavorabilă 
care rezultă în urma unei plângeri pe care 
au depus-o sau a unei acțiuni în justiție 
pe care au inițiat-o, cu scopul de a 
asigura respectarea drepturilor acordate 
de prezenta directivă.” 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/110 

Amendamentul 110 

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 7 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 12d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Articolul 12d 

Organism de promovare a egalității 

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 și 
susține 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 țin în 
principal de egalitatea de tratament și nu 
de sănătatea și securitatea lucrătorului.” 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/111 

Amendamentul 111 

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 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la … cel târziu [doi ani de 
la data adoptării]. Comisiei îi sunt 
comunicate de îndată de către statele 
membre textele acestor dispoziții, precum 
și un tabel de corespondență între 
dispozițiile respective și prezenta directivă. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/112 

Amendamentul 112 

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 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/113 

Amendamentul 113 

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 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Raportul Comisiei ține seama, după 
caz, de punctul de vedere al partenerilor 
sociali și al organizațiilor 
neguvernamentale respective. Conform 
principiului abordării integratoare a 
egalității de șanse pentru femei și bărbați, 
raportul oferă, între altele, o evaluare a 
impactului pe care măsurile luate îl au 
asupra bărbaților și femeilor. În funcție 
de informațiile primite, raportul include, 
după caz, propuneri de revizuire și de 
actualizare a directivei 92/85/CEE, astfel 
cum este modificată prin prezenta 
directivă. 

eliminat 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/114 

Amendamentul 114 

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 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă intră în vigoare la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 

eliminat 

Or. en 

 
 


