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14.10.2010 A7-0032/126 

Amendamentul 126 

Edite Estrela, Britta Thomsen 

în numele Grupului S&D 
 
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) Perioada de concediu de maternitate 
prevăzută la alineatul (1) se prelungește 
până la cel puțin 20 de săptămâni, 
repartizate înainte și după naștere, pentru 
orice concediu de maternitate care începe 
după 1 ianuarie 2020”. 

Or. en 

Justificare 

Obiectivul acestui amendament este mărirea perioadei minime a concediului de maternitate 

la 20 de săptămâni până în 2020. 
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14.10.2010 A7-0032/127 

Amendamentul 127 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

în numele Grupului S&D 
 
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 ca (nouă) 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 11 – punctul 3a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) Se introduce următorul punct 3a:  

 „3a. prestația primită de lucrătoare în 
sensul articolului 2 se mărește la un nivel 
echivalent ultimului salariu lunar sau 
unui salariu mediu lunar al lucrătoarei în 
sensul articolului 2 pe întreaga durată a 
concediului de maternitate pentru orice 
concediu de maternitate care începe după 
1 ianuarie 2020. Statele membre pot 
prevede perioada pe parcursul căreia se 
calculează salariul mediu”. 

Or. en 

Justificare 

Obiectivul acestui amendament este creșterea nivelului de remunerare la 100% pe durata 

întregii perioade a concediului de maternitate până în 2020.  
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14.10.2010 A7-0032/128 

Amendamentul 128 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

în numele Grupului S&D 
 
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 cb (nouă) 

Directiva 92/85/CE 
Articolul 11 – punctul 3b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) Se introduce următorul punct 3b: 

 „3b. pe durata perioadei obligatorii de 
concediu de maternitate, 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 al lucrătoarei în sensul articolului 
2”; 

Or. en 

Justificare 

Obiectivul acestui amendament este creșterea nivelului de remunerare la 100% pe durata 

perioadei obligatorii. 

 
 


