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14.10.2010 A7-0032/123 

Amendamentul 123 

Elizabeth Lynne 

în numele Grupului ALDE 
 
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 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În ceea ce privește ultimele patru 
săptămâni din perioada menționată la 
alineatul (1), un sistem de concediu din 
motive familiale disponibil la nivel 
național poate fi considerat drept 
concediu de maternitate în sensul 
prezentei directive, cu condiția să ofere 
lucrătoarelor o protecție 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. 

 Remunerația pentru ultimele patru 
săptămâni de concediu de maternitate nu 
este mai mică decât indemnizația 
menționată la articolul 11 alineatul (3) 
sau, în mod alternativ, poate fi egală cu 
remunerația medie pentru cele 18 
săptămâni de concediu de maternitate, 
care este de cel puțin 75% din ultimul 
salariu lunar sau din salariul lunar mediu 
stipulat în legislația națională, 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 
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perioadă de concediu de maternitate de 
cel puțin 16 săptămâni, statul membru 
respectiv poate hotărî ca ultimele două 
săptămâni să fie completate prin 
concediul de paternitate existent la nivel 
național, cu același nivel de remunerație. 

Or. en 
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14.10.2010 A7-0032/124 

Amendamentul 124 

Elizabeth Lynne 

în numele Grupului ALDE 
 
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 
prevedea perioada pe parcursul căreia se 
calculează salariul mediu. 

3. prestația menționată la punctul 2 litera 
(b) nu poate fi inferioară prestației primite 
de lucrătoare în sensul articolului 2 în cazul 
unei întreruperi a activității din motive 
legate de starea lor de sănătate sau mai 
mică de 75% din ultimul salariu lunar al 
lucrătoarei respective, conform legislației 
naționale; legiuitorul național poate 
micșora plafoanele și perioadele de 
referință; 

Or. en 
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14.10.2010 A7-0032/125 

Amendamentul 125 

Siiri Oviir 

în numele Grupului ALDE 
 
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 1a (nou) 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 8a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Se inserează următorul articol 8a: 

 „Articolul 8a 

 Concediul de paternitate 

 1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorii ale 
căror partenere de viață au născut recent au 
dreptul la un concediu de paternitate 
continuu, netransferabil, plătit integral, de 
cel puțin două săptămâni, acordat – cu 
excepția duratei – pe aceeași bază cu 
concediul de maternitate, de efectuat după 
ce soția/partenera a născut, în cursul 
concediului de maternitate. 

 Statele membre care nu au introdus încă 
un concediu de paternitate continuu, 
netransferabil, plătit integral, de cel puțin 
două săptămâni, acordat – cu excepția 
duratei – pe aceeași bază cu concediul de 
maternitate, de efectuat după ce 
soția/partenera a născut, în cursul 
concediului de maternitate, sunt 
încurajate călduros să îl implementeze, 
pentru a promova participarea deopotrivă 
a ambilor părinți la echilibrarea 
drepturilor și responsabilităților familiale; 

 2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorilor 
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ale căror partenere au născut recent li se 
acordă a perioadă de concediu special 
care să includă partea nefolosită din 
concediul de maternitate în cazul 
decesului sau al incapacității fizice a 
mamei. 

Or. en 

 
 
 


