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Amendamentul 15
Gabriele Stauner

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(8a) În contextul prezentei directive, 
concediul de maternitate nu contravine 
dispozițiilor naționale privind concediul 
parental și nu vizează, în niciun caz, 
eludarea acestora. Concediul maternal și 
concediul parental se completează 
reciproc și pot contribui la o mai bună 
reconciliere a vieții private cu viața 
profesională. Numai părinții sunt în drept 
să decidă dacă după naștere doresc să fie 
rapid reintegrați în activitatea 
profesională sau dacă doresc să recurgă 
la posibilitățile oferite de către statele 
membre, cum ar fi concediul parental sau 
concediul pentru creșterea copilului.

Or. de

Justificare

În justificarea sa, Comisia introduce o antinomie artificială între protecția maternității și 
concediul parental. Ambele se completează reciproc și pot contribui la o mai bună 
reconciliere a vieții private cu viața profesională.
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Amendamentul 16
Elizabeth Lynne

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 9

Propunerea Comisiei Amendamentul

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide și 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puțin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere.

(9) Vulnerabilitatea lucrătoarelor gravide și 
a celor care au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea dreptului 
la un concediu de maternitate de cel puțin 
18 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că transpunerea directivei de către toate statele membre este compatibilă 
cu obiectivul de a asigura sănătatea și siguranța lucrătorilor, Comisia ar trebui să examineze
și să monitorizeze modul în care statele membre fac uz de posibilitățile de derogare de la 
dispozițiile directivei privind timpul de lucru, ca posibilitate de neaplicare de facto a 
directivei. 

Amendamentul 17
Elizabeth Lynne

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 10

Propunerea Comisiei Amendamentul

(10) Organizația Internațională a Muncii 
recomandă o durată minimă a concediului 
de maternitate de 18 săptămâni, cu o 
remunerație echivalentă salariului anterior 
integral al lucrătoarei. Convenția OIM 
privind protecția maternității din 2000 
prevede o perioadă obligatorie de șase 
săptămâni după naștere.

(10) Organizația Internațională a Muncii 
recomandă o durată minimă a concediului 
de maternitate de 18 săptămâni, cu o 
remunerație echivalentă salariului anterior 
integral al lucrătoarei. 

Or. en
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Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(12a) Un post numit „echivalent” 
conform articolului 11 alineatul (2) litera 
(c) este definit în așa fel încât acesta 
menține efectiv același conținut 
funcțional ca și postul precedent, atât în 
ceea ce privește salariul acordat, cât și 
funcțiile exercitate.

Or. de

Amendamentul 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 13

Propunerea Comisiei Amendamentul

(13) Femeile ar trebui, prin urmare, să fie 
protejate împotriva discriminării pe motive 
de sarcină sau concediu de maternitate și ar 
trebui să dispună de mijloace adecvate de 
protecție juridică.

(13) Femeile ar trebui, prin urmare, să fie 
protejate împotriva discriminării pe motive 
de sarcină sau concediu de maternitate și ar 
trebui să dispună de mijloace adecvate de 
protecție juridică, astfel încât să le fie 
garantate drepturile la condiții de muncă 
decente, precum și un mai bun echilibru 
între viața familială și cea profesională.

Or. el



PE420.190v01-00 6/33 AM\769559RO.doc

RO

Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(18a) Statele membre introduc în dreptul 
intern măsurile necesare pentru a se 
asigura că prejudiciul suferit de o 
lucrătoare prin încălcări ale obligațiilor 
prevăzute în prezenta directivă este efectiv 
reparat sau despăgubit, în conformitate 
cu modalitățile pe care acestea le 
stabilesc, într-o manieră care să 
descurajeze o astfel de discriminare și 
proporțional cu prejudiciul suferit. 

Or. de

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă - act de modificare
Considerentul 19a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(19a) Persoanele care au făcut obiectul 
unei discriminări pe motive de sex ar 
trebui să dispună de mijloace adecvate de 
protecție juridică. Pentru a asigura un 
nivel mai eficient de protecție, asociațiilor, 
organizațiilor și celorlalte persoane 
juridice ar trebui, de asemenea, să li se 
permită să inițieze o procedură, în 
condițiile stabilite de statele membre, în 
numele sau în sprijinul oricărei victime, 
fără a aduce atingere normelor interne de 
procedură privind reprezentarea și 
apărarea în fața instanțelor;

Or. de
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Amendamentul 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul – 1 alineatul 1a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1. La articolul 1, se adaugă următorul 
punct:
1a. Prezenta directivă este, de asemenea, 
menită să îmbunătățească condițiile de 
muncă ale lucrătoarelor gravide și ale 
celor care au născut de curând și care 
rămân sau revin pe piața forței de muncă 
și să realizeze o mai bună reconciliere 
între viața profesională, privată și 
familială.

Or. en

Justificare

Paragraful suplimentar servește la extinderea domeniului de aplicare a directivei și face 
posibilă includerea unor aspecte precum timpul de lucru flexibil și concediul de paternitate.

Amendamentul 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera a

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1a. Articolul 2 litera (a) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(a) prin lucrătoare gravidă se înțelege 
orice lucrătoare gravidă, inclusiv 
lucrătoarele la domiciliu, care își 
informează angajatorul despre starea sa, 
în conformitate cu legislația și practica 



PE420.190v01-00 8/33 AM\769559RO.doc

RO

națională;”

Or. en

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în protecția maternității. 

Amendamentul 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera b

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1b. Articolul 2 litera (b) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(b) prin lucrătoare care a născut de 
curând se înțelege orice lucrătoare care 
a născut de curând, inclusiv lucrătoarele 
la domiciliu, în sensul legislației și/sau 
practicii naționale, și care își informează 
angajatorul asupra stării sale, în 
conformitate cu această legislație și/sau 
practică;”

Or. en

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în protecția maternității. 
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Amendamentul 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – litera c

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1c. Articolul 2 litera (c) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(c) prin lucrătoare care alăptează se 
înțelege orice lucrătoare care alăptează, 
inclusiv lucrătoarele la domiciliu, în 
sensul legislației și/sau practicii 
naționale, și care își informează 
angajatorul asupra stării sale, în 
conformitate cu această legislație și/sau 
practică;” 

Or. en

Justificare

Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă exclude lucrătoarele la domiciliu. 
Totuși, acestea ar trebui incluse în mod explicit în protecția maternității. 

Amendamentul 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1d (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1d. La articolul 3 alineatul (1), se adaugă 
următorul alineat:
„Orientările menționate la primul 
paragraf sunt evaluate periodic în vederea 
revizuirii, cel puțin o dată la cinci ani, 
începând cu 2012.”
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Or. en

Justificare

Explicație: este important ca orientările să fie actualizate în funcție de ultimele evoluții și 
cunoștințe.

Amendamentul 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1e (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – titlu

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1e. Titlul articolului 4 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Evaluarea și informarea și consultarea”

Or. en

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1f (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 1 (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1f. La articolul 4, se adaugă următorul 
alineat:
„-1. La evaluarea riscurilor, efectuată în 
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conformitate cu Directiva 89/391/CEE, 
angajatorul include riscurile aferente 
reproducerii pentru lucrători și 
lucrătoare.”

Or. en

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 1

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1g. La articolul 4 alineatul (1), partea 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text.
„1. Pentru toate activitățile care pot 
prezenta un risc specific de expunere la 
agenți, procese sau condiții de muncă, a 
căror listă neexhaustivă este prezentată 
în anexa 1, angajatorul trebuie să 
evalueze natura, gradul și durata 
expunerii lucrătoarelor în 
întreprinderea sau unitatea respectivă, 
în sensul articolului 2, și a lucrătoarelor 
care se pot afla într-una din situațiile 
descrise la articolul 2, fie direct, fie prin 
intermediul serviciilor de protecție și 
prevenire menționate la articolul 7 din 
Directiva 89/391/CEE, cu scopul de:” 

Or. en
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Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1h (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 1 – prima liniuță

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1h. La articolul 4 alineatul (1), prima 
liniuță se înlocuiește cu următorul text.
„- a evalua orice risc pentru securitatea 
sau sănătatea lucrătoarelor și pentru 
lucrătoarele care se pot afla într-una din 
situațiile descrise la articolul 2 și orice 
efect posibil asupra sarcinii sau 
alăptării, în sensul articolului 2” 

Or. en

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1i (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 4 – alineatul 2



AM\769559RO.doc 13/33 PE420.190v01-00

RO

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1i. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„2. Fără a aduce atingere articolului 10 
din Directiva 89/391/CEE, în 
întreprinderea și/sau unitatea 
respectivă, lucrătoarele, în sensul 
articolului 2, și lucrătoarele care s-ar 
putea afla într-una dintre situațiile 
menționate la articolul 2 și/sau 
reprezentanții lor, precum și partenerii 
sociali relevanți sunt informați cu privire 
la rezultatele evaluării menționate la 
alineatul (1) și la toate măsurile 
referitoare la sănătatea și securitatea la 
locul de muncă.

Or. en

Justificare

Riscurile aferente reproducerii există atât pentru bărbați, cât și pentru femei și ar trebui luate 
în considerare în mod mai general, întrucât sunt importante chiar înainte de momentul 
conceperii.

Amendamentul 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1j (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 5 – alineatul 2

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1j. Articolul 5 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„2. Dacă modificarea condițiilor de 
muncă și/sau a programului de lucru nu 
este posibilă din punct de vedere tehnic 
și/sau obiectiv [...], angajatorul va lua 
măsuri pentru a schimba locul de muncă 
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al lucrătoarei respective.”

Or. en

Justificare

Explicație: Actualul text al diferitelor paragrafe oferă angajatorilor oportunitatea mult prea 
facilă de a pretinde că nu pot adapta locul de muncă sau nu pot oferi un alt loc de muncă. 
Prin eliminarea acestui text foarte vag, angajatorului îi rămâne o suficientă marjă de a 
argumenta că astfel de alternative nu sunt posibile tehnic sau obiectiv. 

Amendamentul 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1k (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 5 – alineatul 3

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1k. Articolul 5 alineatul (3) se înlocuiește 
cu următorul text:
„3. Dacă schimbarea locului de muncă 
nu este posibilă din punct de vedere 
tehnic și/sau obiectiv [...], lucrătoarelor 
respective trebuie să li se acorde, în 
conformitate cu legislația și/sau practica 
națională, o dispensă pentru întreaga 
perioadă necesară protecției securității 
sau sănătății lor.”

Or. en

Justificare

Explicație: Actualul text al diferitelor paragrafe oferă angajatorilor oportunitatea mult prea 
facilă de a pretinde că nu pot adapta locul de muncă sau nu pot oferi un alt loc de muncă. 
Prin eliminarea acestui text foarte vag, angajatorului îi rămâne o suficientă marjă de a 
argumenta că astfel de alternative nu sunt posibile tehnic sau obiectiv. 
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Amendamentul 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1l (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Propunerea Comisiei Amendamentul

-1l. Articolul 7 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
"(b) o dispensă ori prelungirea 
concediului de maternitate, în cazul în 
care un astfel de transfer nu este posibil 
din punct de vedere tehnic sau obiectiv. 
[...]”

Or. en

Amendamentul 35
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1

Propunerea Comisiei 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. de

Justificare

Dispoziția valabilă în prezent privind un concediu de maternitate de 14 săptămâni ar trebui 
menținută, deoarece aceasta acordă statelor membre spațiul de manevră necesar pentru a 
prevedea și alte modele pe lângă concediul de maternitate și a le combina, cum ar fi în 
special concediul parental, care implică și tații. Statele membre au elaborat deja astfel de 
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modele. Germania a introdus un sistem de concediu parental, care, imediat după concediul 
de maternitate, prevede un concediu parental de până la trei ani, dintre care 14 luni sunt 
acoperite de alocațiile parentale.

Amendamentul 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1

Propunerea Comisiei 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.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele, în sensul articolului 
2, să beneficieze de un concediu de 
maternitate de cel puțin 14 săptămâni
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere. 

Or. de

Amendamentul 37
Jamila Madeira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1

Propunerea Comisiei 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. 

(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, cu posibilitatea de a 
beneficia, la cerere, de până la două 
săptămâni suplimentare înainte de 
naștere.

Or. pt
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Justificare

Lucrătoarele trebuie protejate de eventualele presiuni exercitate de angajatori pentru ca 
acestea să nu-și ia concediul de maternitate neobligatoriu înainte de naștere. 

Amendamentul 38
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Propunerea Comisiei 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. de

Justificare

Dispoziția de până acum de la alineatul (2) ar trebui să fie valabilă în continuare. Trebuie să 
se țină cont de practicile în vigoare în statele membre. Trebuie să se țină seama și de faptul 
că întreprinderile necesită o siguranță a planificării în privința perioadelor de concediu de 
maternitate.

Amendamentul 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2
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Propunerea Comisiei 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.

(2) O femeie gravidă sau care abia a 
născut își poate planifica această perioadă 
de concediu în jurul datei nașterii, după 
consultarea angajatorului.

Or. de

Amendamentul 40
Gabriele Stauner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Propunerea Comisiei 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.

(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 pot prelungi partea obligatorie din 
concediul de maternitate, conform 
prezentei directive, cu o perioadă de 
maximum opt săptămâni după naștere 
și/sau maximum șase săptămâni înainte 
de naștere, dacă lucrătoarelor li se 
permite posibilitatea de a declara în mod 
expres că sunt pregătite să lucreze în 
această perioadă extinsă, printr-o 
declarație pe care o pot revoca oricând.

Or. de
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Justificare

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Amendamentul 41
Elizabeth Lynne

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2

Propunerea Comisiei 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.

2. 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. 

Or. en

Amendamentul 42
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)
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Propunerea Comisiei Amendamentul

(2a) Lucrătoarea trebuie să indice 
perioada aleasă pentru concediul de 
maternitate cu cel puțin două luni înainte 
de începutul acesteia. 

Or. de

Justificare

Introducerea unei obligații de declarare a perioadei de concediu de maternitate conferă 
întreprinderilor o siguranță a planificării. Altfel, întreprinderile și, în special, IMM-urile s-ar 
confrunta cu probleme mari.

Amendamentul 43
Jamila Madeira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 4

Propunerea Comisiei 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. 

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, mame cu handicap și nașteri 
multiple. Durata concediului suplimentar 
trebuie să fie proporțională și să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor. 

Or. pt

Justificare

Date fiind provocările suplimentare cu care se confruntă în societate mamele cu handicap, 
multe mame cu handicap necesită un concediu de maternitate suplimentar pentru a se adapta 
la noua situație și a avea o viață de familie normală. 
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Amendamentul 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5

Propunerea Comisiei 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.

(5) Perioadele de absență înainte și după 
naștere din cauza unei boli legate de 
sarcină se adaugă perioadei de 14 
săptămâni.

Or. de

Amendamentul 45
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5

Propunerea Comisiei 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.”

5. Statele membre trebuie să se asigure că 
orice perioadă de concediu medical luat cu 
patru săptămâni sau mai mult înainte sau 
după naștere din cauza unei boli sau a unor 
complicații apărute ca urmare a sarcinii 
sau a unei depresii postnatale atestate nu 
afectează durata concediului de 
maternitate.”

Or. it

Justificare

Amendamentul vizează includerea în cadrul garanțiilor în caz de boală și patologia specifică 
a depresiei postnatale, care afectează 10%-15% dintre femei și care are un impact 
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considerabil asupra vieții profesionale și de familie.

Amendamentul 46
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

5a. Statele membre adoptă măsuri 
adecvate în vederea recunoașterii 
depresiei postnatale drept o boală 
incapacitantă și sprijină campaniile de 
responsabilizare menite să disemineze 
informații corecte cu privire la această 
boală și să combată prejudecățile și 
posibila stigmatizare ce continuă să fie 
asociate acestei boli.

Or. it

Justificare

Amendamentul vizează includerea în cadrul garanțiilor în caz de boală și patologia specifică 
a depresiei postnatale, care afectează 10%-15% dintre femei și care are un impact 
considerabil asupra vieții profesionale și de familie.

Amendamentul 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10

Propunerea Comisiei Amendamentul

Articolul 10 eliminat
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Interzicerea concedierii
Pentru a garanta că lucrătoarele, în 
sensul articolului 2, își pot exercita 
drepturile de protecție a sănătății și 
securității, recunoscute prin prezentul 
articol:
(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.
(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.
(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.
(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.

Or. de
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Justificare

Articolul 10 din directivă nu ar trebui modificat. Normele privind protecția locului de muncă 
în conformitate cu actuala Directivă 92/85/CEE sunt menținute.

Amendamentul 48
Gabriele Stauner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1

Propunerea Comisiei 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.

(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 cel puțin patru 
luni după naștere, 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.

Or. de

Justificare

Interzicerea concedierii până la 4 luni după naștere pare preferabilă. Tocmai după concediul 
de maternitate, în primele săptămâni de la reluarea activității profesionale, mamele au nevoie 
de protecție. În perioada respectivă acestea se confruntă în mod concret cu primele provocări 
legate de reconcilierea vieții profesionale și a celei de familie. De aceea, îndemnăm ca 
termenul de încetare a interzicerii concedierii să nu fie legat obligatoriu de finalul 
concediului de maternitate. 



AM\769559RO.doc 25/33 PE420.190v01-00

RO

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 2

Propunerea Comisiei 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.

(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 douăsprezece luni după concediul 
de maternitate prevăzut la articolul 8 
alineatul (1), angajatorul trebuie să prezinte 
în scris motive bine întemeiate pentru 
concediere.

Or. de

Amendamentul 50
Jamila Madeira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 2

Propunerea Comisiei 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.

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 douăsprezece luni după concediul 
de maternitate prevăzut la articolul 8 
alineatul (1), angajatorul trebuie să prezinte 
în scris motive bine întemeiate pentru 
concediere.
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Or. pt

Justificare

Angajatorul trebuie să prezinte întotdeauna în scris motive bine întemeiate pentru 
concedierea în perioada respectivă, indiferent de solicitarea specifică a lucrătoarei.

Amendamentul 51
Rovana Plumb

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 – litera b
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 2 - litera c

Propunerea Comisiei Amendamentul

(c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiții 
care nu le sunt mai puțin favorabile și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței

(c) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, de a reveni la locurile lor de 
muncă sau la unele echivalente în condiții 
care nu le sunt mai puțin favorabile și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
dreptul în timpul absenței; în situații 
excepționale de restructurare sau de
reorganizare substanțială a procesului de 
producție, lucrătoarei trebuie să i se
garanteze întotdeauna posibilitatea de a 
discuta cu angajatorul impactul acestor 
schimbări asupra situației sale 
profesionale și implicit personale.

Or. ro

Amendamentul 52
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 – litera b
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 2 - litera ca (nouă)



AM\769559RO.doc 27/33 PE420.190v01-00

RO

Propunerea Comisiei Amendamentul

(ca) Lucrătoarele, în sensul articolului 2, 
își mențin perspectivele de carieră prin 
educație și formare profesională.

Or. de

Justificare

Lucrătoarele trebuie sprijinite, totuși nu trebuie prevăzut un drept la măsuri suplimentare, 
deoarece numeroase state membre nu prevăd un astfel de drept pentru lucrători în general; 
de aceea, acesta nu ar trebui introdus nici pentru lucrătoare în sensul alineatului (2).

Amendamentul 53
Gabriele Stauner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 – litera b
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(ca) Statele membre trebuie să garanteze 
că perioada concediului de maternitate 
este considerată drept perioadă 
lucrătoare, în perspectiva pensiei, și că 
pensia lucrătoarelor nu este afectată de 
faptul că au beneficiat de concediu de 
maternitate.

Or. de

Justificare

Este important ca solicitarea concediului de maternitate de către lucrătoare să nu atragă 
după sine dezavantaje în materie de drepturi de pensie. Statele membre vor trebui să 
împiedice această posibilitate și să compenseze pierderea posibilă a drepturilor de pensie. 
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Amendamentul 54
Rovana Plumb

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 – litera b
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 2 - litera ca (nouă)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(ca) dreptul lucrătoarelor, în sensul 
articolului 2, la educație și formare 
profesională continue astfel încât să își 
consolideze perspectivele de carieră.

Or. ro

Amendamentul 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 3

Propunerea Comisiei 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.

(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 
reprezenta mai puțin de 90% din prestația 
primită 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.

Or. de
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Justificare

O reducere a plafonului pare preferabilă pentru a acorda statelor membre mai multă 
flexibilitate în privința adaptării legislației naționale.

Amendamentul 56
Kathy Sinnott

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – punctul 3 – litera da
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(da) Se introduce următoarea literă: 
„(5a) statele membre iau măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că 
angajatorii asigură un număr suficient de 
pauze și amenajările adecvate pentru 
lucrătoarele care se întorc din concediul 
de maternitate și doresc să continue 
alăptarea.”

Or. en

Justificare

Potrivit recomandării A55/15 a OMS, alăptarea exclusivă de către mamă în primele șase luni 
de viață garantează o creștere, precum și o dezvoltare și sănătate optime ale copilului. După 
aceea, sugarii primesc alimente complementare potrivite și sigure în vederea satisfacerii 
nevoilor lor nutriționale în curs de dezvoltare, alăptatul putând fi continuat până la vârsta de 
doi ani sau mai departe. Prezentul articol a fost adăugat pentru a garanta posibilitatea ca 
femeile să alăpteze și după concediul lor de maternitate de șase luni.

Amendamentul 57
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12a
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Propunerea Comisiei 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

(2) Alineatul (1) nu împiedică statele 
membre să impună un probatoriu mai 
favorabil reclamanților. 
(3) Alineatul (1) nu se aplică în cazul 
procedurilor penale.
(4) Statele membre pot să nu aplice 
alineatul (1) la procedurile în cadrul 
cărora investigarea faptelor în cazul 
respectiv revine instanței sau 
organismului competent. 
(5) Alineatele (1)-(4) se aplică, de 
asemenea, tuturor acțiunilor în justiție 
inițiate în conformitate cu articolul 12.

Or. de

Justificare

Discriminarea din motive de sarcină se încadrează în prezent în categoria discriminării de 
gen. În consecință, se aplică principiul răsturnării sarcinii probei deja conținut în Directiva 
2006/54/CEE.

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12a – alineatul 4a (nou)
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Propunerea Comisiei Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
asociațiile, organizațiile sau celelalte 
persoane juridice care, în conformitate cu 
criteriile stabilite în legislațiile lor interne, 
au un interes legitim în asigurarea 
respectării dispozițiilor prezentei directive, 
pot iniția, în numele sau în sprijinul 
reclamanților, cu acordul acestora, orice 
procedură judiciară sau administrativă 
prevăzută pentru a obliga la respectarea 
obligațiilor care rezultă din prezenta 
directivă. 
(Dacă amendamentul este adoptat, 
alineatul (5) se modifică după cum 
urmează: „Alineatele (1)-(4) se aplică, de 
asemenea, tuturor acțiunilor în justiție 
inițiate în conformitate cu articolul 12.”)

Or. de

Amendamentul 59
Anja Weisgerber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12c

Propunerea Comisiei Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. Sancțiunile pot include plata 
unor compensații, care pot să nu fie 
limitate prin stabilirea, în prealabil, a 
unei limite superioare și trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor 
dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora.

Or. de
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Amendamentul 60
Rovana Plumb

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12d

Propunerea Comisiei Amendamentul

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.

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 
numai de sănătatea și securitatea 
lucrătorului.

Or. ro

Amendamentul 61
Rovana Plumb

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

(1a) Statele membre pot adopta măsuri 
preventive privind protecția și securitatea 
la locul de muncă a lucrătoarelor 
însărcinate sau care au născut de curând;

Or. ro

Justificare

Condițiile de stres la locul de muncă pot avea influențe asupra psihicului femeii însărcinate 
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sau care a născut de curând și care se pot repercuta asupra fătului sau nou-născutului. 

Amendamentul 62
Jamila Madeira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Propunerea Comisiei Amendamentul

2a. Se recomandă ca dispozițiile ce rezultă 
din prezenta directivă să fie preluate în 
contractele de muncă individuale și 
colective din statele membre. 

Or. pt

Justificare

Deseori, lucrătoarele nu fac uz de drepturile lor din cauza necunoașterii legislației care le 
protejează. Prin această referire în contract devine mai clar ce dispoziție legală se aplică în 
situația respectivă. 
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