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13.10.2010 A7-0032/117 

Amendamentul 117 

Marina Yannakoudakis 

în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

ÎmbunătăŃirea securităŃii şi a sănătăŃii 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/CEE 
Articolul 8 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În ceea ce priveşte ultimele patru 
săptămâni din perioada menŃionată la 
alineatul (1), un sistem de concediu din 
motive familiale disponibil la nivel 
naŃional poate fi considerat drept 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive, cu condiŃia să ofere 
lucrătoarelor o protecŃie generală, în 
sensul articolului 2, de nivel echivalent cu 
cel 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.  

 RemuneraŃia pentru ultimele patru 
săptămâni de concediu de maternitate nu 
va fi mai mică decât indemnizaŃia 
menŃionată la articolul 11 alineatul (3) 
sau, în mod alternativ, poate fi egală cu 
remuneraŃia medie pentru cele 18 
săptămâni de concediu de maternitate, 
care este de cel puŃin două treimi din 
ultimul salariu lunar sau din salariul 
lunar mediu stipulat în legislaŃia 
naŃională, cu respectarea oricărui plafon 
stabilit în conformitate cu aceasta. Statele 
membre pot stabili perioadele pe durata 
cărora se calculează salariul lunar mediu. 

 Atunci când statul membru a prevăzut o 
perioadă de concediu de maternitate de 
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cel puŃin 16 săptămâni, statul membru 
respectiv poate hotărî ca ultimele două 
săptămâni să fie completate prin 
concediul de paternitate existent la nivel 
naŃional, cu acelaşi nivel de remuneraŃie. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/118 

Amendamentul 118 

Marina Yannakoudakis 

în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

ÎmbunătăŃirea securităŃii şi a sănătăŃii 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/CEE 
Articolul 11 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. prestaŃia menŃionată 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 
legislaŃia naŃională. Acest plafon nu poate 
fi inferior prestaŃiei primite de lucrătoare 
în sensul articolului 2 în cazul unei 
întreruperi a activităŃii din motive legate de 
starea lor de sănătate. Statele membre pot 
prevedea perioada pe parcursul căreia se 
calculează salariul mediu. 

3. prestaŃia menŃionată la punctul 2 litera 
(b) nu poate fi inferioară prestaŃiei primite 
de lucrătoare în sensul articolului 2 în cazul 
unei întreruperi a activităŃii din motive 
legate de starea lor de sănătate, nici mai 
mică de două treimi din ultimul salariu 
lunar al lucrătoarei respective, conform 
legislaŃiei naŃionale; legiuitorul naŃional 
poate micşora plafoanele şi perioadele de 
referinŃă; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/119 

Amendamentul 119 

Marina Yannakoudakis 

în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

ÎmbunătăŃirea securităŃii şi a sănătăŃii 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 5a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, lucrătoarelor independente, iar 
statele membre se asigură că acestea 
beneficiază de drepturi egale pe piaŃa 
muncii, conform legislaŃiei naŃionale.  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/120 

Amendamentul 120 

Britta Thomsen 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

ÎmbunătăŃirea securităŃii şi a sănătăŃii 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 – alineatul 1 – litera l 

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 puŃin şase 
săptămâni după naşterea 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 
naşterea copilului. 

(2) Concediul de maternitate prevăzut la 
alineatul (1) include un concediu de 
maternitate obligatoriu, plătit integral, de 
cel puŃin şase săptămâni după naşterea 
copilului, fără a aduce atingere legislaŃiei 
naŃionale existente care prevede un 
concediu de maternitate obligatoriu 
înainte de naştere. Perioada de şase 
săptămâni de concediu de maternitate 
obligatoriu se aplică tuturor femeilor care 
lucrează, indiferent de numărul de zile 
lucrate înainte de naştere. 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 
naşterea copilului, fără a aduce atingere 
legislaŃiei şi/sau practicilor naŃionale 
existente care prevăd un număr maxim de 
săptămâni înainte de naştere. 

Or. en 

 
 
 


