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Amendamentul 30
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Egalitatea între bărbați și femei este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene. 
Articolele 21 și 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene interzic 
orice formă de discriminare pe criterii de 
sex și impun asigurarea egalității între 
bărbați și femei în toate domeniile.

(4) Egalitatea între bărbați și femei este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene. 
Articolele 21 și 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene interzic 
orice formă de discriminare pe criterii de 
sex și impun asigurarea egalității între 
bărbați și femei în toate domeniile, inclusiv 
în ceea ce privește concilierea vieții 
profesionale cu viața de familie și viața 
privată.

Or. pl

Amendamentul 31
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În hotărârea Curții de Justiție a 
Comunităților Europene din 26 februarie 
2006 în cauza C-506/06 Mayr/Flöckner, 
Curtea a considerat că are loc o 
discriminare directă pe criterii de sex 
dacă o angajată este dezavantajată pe 
motive de absență datorată tratamentului 
aferent fertilizării in vitro.

Or. nl
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Amendamentul 32
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie 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 
20 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere.

Or. pl

Amendamentul 33
Christa Prets

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie 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 și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni înainte de naștere și cel 
puțin șase săptămâni după naștere.

Or. de

Justificare

Este necesar un concediu de maternitate obligatoriu înainte de naștere pentru a garanta 
protejarea sănătății femeii gravide și a copilului ei nenăscut. În plus, acesta este important 
deoarece flexibilizarea ar putea avea drept rezultat situații de presiune în care, de exemplu, 
angajatorii încearcă să le convingă pe angajate să nu recurgă la concediul de maternitate 
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înainte de naștere.

Amendamentul 34
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie 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 
20 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere și obligativitatea 
unui concediu de maternitate de cel puțin 
două săptămâni repartizat după naștere.

Or. sv

Justificare

Concediile de maternitate lungi și generoase sunt importante pentru a le permite părinților să 
combine viața de familie cu viața profesională. Cu toate acestea, concediul de maternitate ar 
trebui să reprezinte un drept, și nu o obligație, fiind prin urmare inadecvat un concediu de 
maternitate obligatoriu care să depășească două săptămâni. Există cazuri în care mama nu 
poate alăpta și/sau alege să nu-și ia concediu din alte motive. Există, de exemplu, cazuri în 
care tatăl este cel care își ia concediu și are grijă de copil.

Amendamentul 35
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie 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 

(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 
16 săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și după naștere și obligativitatea 
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unui concediu de maternitate de cel puțin 
șase săptămâni repartizat după naștere.

unui concediu de maternitate de cel puțin 
opt săptămâni repartizat după naștere.
Durata acestui concediu ar trebui extinsă 
la 12 săptămâni în cazul unei nașteri 
premature sau multiple sau dacă mama 
alăptează.  Pe durata acestei perioade de 
concediu, lucrătoarea ar trebui să 
continue să beneficieze de o remunerație 
echivalentă salariului integral anterior.

Or. fr

Amendamentul 36
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Anexa II – alineatul 2 – paragraful 3 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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 37
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

integral al lucrătoarei. Concediul de 
maternitate ar trebui să reprezinte un 
drept, și nu o obligație; partea obligatorie 
a acestuia ar trebui, prin urmare, să nu 
depășească două săptămâni.

Or. sv

Amendamentul 38
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie 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 20 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.

Or. pl

Amendamentul 39
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pe baza principiului egalității de 
tratament, Curtea de Justiție a recunoscut, 
de asemenea, protecția drepturilor femeilor 
în ceea ce privește încadrarea în muncă, în 
special dreptul acestora de a reveni la 
același loc de muncă sau la unul 
echivalent, în termeni nu mai puțin 
favorabili, precum și de a beneficia de 
orice îmbunătățire a condițiilor de muncă 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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introduse în timpul absenței lor.

Or. pl

Amendamentul 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere evoluțiile 
demografice din Europa, este necesară 
stimularea natalității prin intermediul 
unei legislații specifice și a unor măsuri 
menite să contribuie la o mai bună 
conciliere a vieții profesionale, vieții 
private și a celei de familie.

Or. nl

Amendamentul 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea unor măsuri menite să-i 
ajute pe lucrători să reconcilieze 
drepturile și obligațiile profesionale cu 
cele familiale, este esențială prelungirea 
concediului de maternitate și a celui de 
paternitate chiar și în cazul unei adopții.

Or. it
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Amendamentul 42
Lissy Gröner

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În vederea unei egalități veritabile 
între bărbați și femei, este foarte 
important ca bărbații să beneficieze de un 
concediu de paternitate obligatoriu, care 
să corespundă, cu excepția duratei, 
concediului de maternitate,  astfel încât să 
se poată crea progresiv condițiile necesare 
participării echilibrate a bărbaților și 
femeilor la activitatea profesională și la 
viața de familie. Aceleași condiții ar trebui 
aplicate cuplurilor necăsătorite.

Or. de

Amendamentul 43
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Experiența arată că învestirea 
organismului sau organismelor de 
promovare a egalității cu competența de a 
analiza problemele în cauză, de a studia 
soluții posibile și de a acorda asistență 
practică victimelor asigură o mai bună 
protecție față de încălcarea drepturilor 
garantate de prezenta Directivă. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții în 
acest sens în prezenta directivă.

(19) Experiența arată că oferirea unei 
formări profesionale corespunzătoare 
pentru personal și învestirea instanțelor 
din fiecare stat membru cu competența de a 
analiza problemele în cauză, de a studia 
soluții posibile și de a acorda asistență 
practică victimelor asigură o mai bună 
protecție față de încălcarea drepturilor 
garantate de prezenta Directivă. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții în 
acest sens în prezenta directivă.

Or. pl
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Amendamentul 44
Anna Hedh

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru.

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru, în special 
în ceea ce privește legislațiile naționale 
care, prin combinarea concediului 
parental cu concediul de maternitate, 
prevăd dreptul mamei la un concediu de 
maternitate de cel puțin 18 săptămâni, 
repartizat înainte și/sau după naștere și 
remunerat cel puțin la nivelul prevăzut în 
prezenta directivă.

Or. sv

Justificare

La pagina 8 din expunerea de motive la propunerea de directivă a Parlamentului European și 
a Consiliului din 3 octombrie 2008, Comisia afirmă că „în cazul în care legislațiile naționale 
prevăd dreptul mamei la un concediu de maternitate de cel puțin 18 săptămâni, repartizat 
înainte și/sau după naștere, remunerat cel puțin la nivelul prevăzut în prezenta directivă, 
atunci concediul respectiv trebuie considerat concediu de maternitate în sensul prezentei 
directive.” Prezentul amendament clarifică această intenție într-un considerent relevant.

Amendamentul 45
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 

(20) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, ceea ce oferă statelor membre 
posibilitatea adoptării sau a menținerii unor 
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dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru.

dispoziții mai favorabile. Punerea în 
aplicare a prezentei directive nu poate 
justifica un regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru. Acele 
state membre care nu au făcut încă acest 
lucru sunt încurajate ferm să adopte 
măsurile adecvate pentru a garanta 
egalitatea de tratament pentru 
lucrătoarele gravide, cele care au născut 
de curând sau cele care alăptează, în 
sectorul public și în cel privat, precum și 
pentru lucrătorii care nu sunt incluși în 
domeniul de aplicare al definițiilor 
prevăzute la articolul 2 din Directiva 
92/85/CEE, pentru a maximiza beneficiile 
inerente unor rate superioare de fertilitate 
și ale unei ocupări mai mari a locurilor de 
muncă în rândul femeilor. În acest sens, 
ar trebui luate în considerare stimulente 
fiscale pentru angajatori.

Or. en

Justificare

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Amendamentul 46
Doris Pack

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 8a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se adaugă următorul considerent (8a):

(8a) În contextul prezentei directive, 
concediul de maternitate nu ar trebui să 
contravină dispozițiilor naționale privind 
concediul parental sau programul de 
lucru al părinților și nu ar trebui să 
urmărească, în niciun caz, eludarea 
acestor modele.  Concediul de maternitate 
și concediul parental ar trebui să se 
completeze reciproc și, îmbinate, pot 
contribui la o mai bună reconciliere a 
vieții profesionale cu viața de familie.  
Numai părinții ar trebui să fie cei în drept 
să decidă dacă, după naștere, doresc să fie 
reintegrați rapid în activitatea 
profesională sau dacă doresc să recurgă 
la posibilitățile oferite de către statele 
membre, cum ar fi concediul parental sau 
programul de lucru al părinților.

Or. de

Amendamentul 47
Doris Pack

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Considerentul (15) se modifică după 
cum urmează:
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, a celor care au născut de 
curând sau care alăptează face necesară 
acordarea dreptului la un concediu de 
maternitate de cel puțin 24 săptămâni 
consecutive, repartizate înainte și/sau 
după naștere și efectuarea unui concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin 
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opt săptămâni după [...] naștere;”

Or. en

Justificare

Extinderea concediului de maternitate de la 14 săptămâni, în prezent, la 24 de săptămâni ar 
permite femeilor care au născut de curând să alăpteze, dacă doresc acest lucru, pentru o 
perioadă de șase luni consecutive, fără a fi nevoite să recurgă la alte opțiuni, cum ar fi, de 
exemplu, certificatele medicale.

Amendamentul 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 15

Anexa II – alineatul 2 – paragraful 3 Amendamentul

- 1) Considerentul (15) se modifică după 
cum urmează:
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, a celor care au născut de 
curând sau care alăptează face necesară 
acordarea dreptului la un concediu de 
maternitate de cel puțin 16 săptămâni 
consecutive, repartizate înainte și/sau 
după naștere și efectuarea unui concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin 
patru săptămâni după [...] naștere;”

Or. fr

Amendamentul 49
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1) Considerentul (15) se modifică după 
cum urmează:
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, a celor care au născut de 
curând sau care alăptează face necesară 
acordarea dreptului la un concediu de 
maternitate de cel puțin 20 săptămâni 
consecutive, repartizate înainte și/sau 
după naștere și efectuarea unui concediu 
de maternitate obligatoriu de cel puțin 
două săptămâni după [...] naștere;”

Or. sv

Justificare

Concediile de maternitate lungi și generoase sunt importante pentru a le permite părinților să 
combine viața de familie cu viața profesională. Cu toate acestea, concediul de maternitate ar 
trebui să reprezinte un drept, și nu o obligație, fiind prin urmare inadecvat un concediu de 
maternitate obligatoriu care să depășească două săptămâni. Există cazuri în care mama nu 
poate alăpta și/sau alege să nu-și ia concediu din alte motive. Există, de exemplu, cazuri în 
care tatăl este cel care își ia concediu și are grijă de copil.

Amendamentul 50
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1. Considerentul (15) se modifică după 
cum urmează:
„Părinții au dreptul la concediu parental, 
pe care și-l pot distribui în conformitate 
cu legislația sau practica națională.”

Or. sv
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Justificare

Cei care sunt în primul rând responsabili de distribuirea concediului parental sunt mama și 
tatăl, iar acest lucru trebuie să aibă la bază legislația națională.

Amendamentul 51
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1) Considerentul (15) se modifică după 
cum urmează: 

„întrucât vulnerabilitatea 
lucrătoarelor gravide, a celor care 
au născut de curând sau care 
alăptează face necesară acordarea 
dreptului la un concediu de 
maternitate de cel puțin 22
săptămâni consecutive, repartizate 
înainte și/sau după naștere și 
efectuarea unui concediu de 
maternitate obligatoriu de cel 
puțin 16 săptămâni după [...] 
naștere;”

Or. pt

Amendamentul 52
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 (nou)
Directiva 92/85/CEE
Considerentul 15 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Considerentul (15) se modifică după 
cum urmează: 
„întrucât vulnerabilitatea lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează face necesară acordarea 
dreptului la un concediu de maternitate 
de cel puțin 14 săptămâni consecutive, 
repartizate înainte și după naștere și 
efectuarea unui concediu de maternitate 
obligatoriu de cel puțin opt săptămâni, 
repartizat înainte și/sau după naștere;
Având în vedere recunoașterea, de către 
unele state membre, a drepturilor 
parentale depline pentru cuplurile de 
același sex, statele membre ar trebui să 
adopte măsurile adecvate pentru a 
garanta faptul că părinții de același sex, 
biologici sau adoptivi, nu suferă 
discriminări în ceea ce privește concediul 
de maternitate, de paternitate, parental 
sau adoptiv.

Or. en

Justificare

Faptul ca toți părinții să beneficieze de exact aceleași drepturi este imperativ și reprezintă un 
drept fundamental al omului, precum și o valoare recunoscută a Uniunii Europene.

Amendamentul 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1c. Articolul 2 se înlocuiește cu 
următorul text:
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„Articolul 2
Definiții
În sensul prezentei directive se aplică 
următoarele definiții:
(a) prin lucrătoare gravidă se înțelege 
orice lucrătoare gravidă care este 
angajată pe baza oricărui tip de contract, 
inclusiv în munca la domiciliu, care își 
informează angajatorul despre starea sa, 
în conformitate cu legislația și practica 
națională;
(b) prin lucrătoare care a născut de 
curând se înțelege orice lucrătoare care 
a născut de curând și care este angajată 
pe baza oricărui tip de contract, inclusiv 
în munca 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;
(c) prin lucrătoare care alăptează se 
înțelege orice lucrătoare care alăptează 
și care este angajată pe baza oricărui tip 
de contract, inclusiv în munca 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. it

Amendamentul 54
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1-C. Articolul 2 se înlocuiește cu 
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următorul text:
„Articolul 2
Definiții
În sensul prezentei directive se 
aplică următoarele definiții:

a) prin lucrător se înțelege orice persoană 
care exercită orice tip de activitate în 
calitate de persoană angajată, 
independentă, membră a unei 
cooperative, soț/soție colaboratoare sau 
persoană aflată în stare de șomaj;

(b) prin lucrătoare gravidă se înțelege 
orice lucrătoare gravidă care își 
informează angajatorul despre starea sa, 
în conformitate cu legislația și practica 
națională;
(c) prin lucrătoare care a născut 
de curând se înțelege orice 
lucrătoare care a născut de curând 
în sensul legislației și/sau practicii 
naționale, și care își informează 
angajatorul asupra stării sale, în 
conformitate cu această legislație 
și/sau practică;

(d) prin lucrătoare care alăptează 
se înțelege orice lucrătoare care 
alăptează în sensul legislației 
și/sau practicii naționale, și care își 
informează angajatorul asupra 
stării sale, în conformitate cu 
această legislație și/sau practică;

Or. pt
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Amendamentul 55
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1ga (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1-G-A. Articolul 7 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 7
Munca de noapte
1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele menționate la 
articolul 2 să nu fie obligate să 
desfășoare muncă de noapte [...]:
a) timp de zece săptămâni înainte de 
naștere;
b) pe durata restului perioadei de sarcină, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru sănătatea mamei sau a fătului;
c) pe durata întregii perioade de alăptare, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru sănătatea mamei sau a fătului;

Or. pt

Justificare

Lucrătoarele gravide și lucrătoarele care au născut de curând sau alăptează ar trebui să 
beneficieze de un tratament favorabil în ceea ce privește munca de noapte, atunci când acest 
lucru este necesar pentru siguranța sau pentru sănătatea lor sau cea a copilului. 

Amendamentul 56
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1ga (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
trebuie să includă, în conformitate cu 
legislația și practica națională, 
posibilitatea:
a) transferului la un program de muncă 
de zi compatibil; sau
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. pt

Justificare

Aceeași ca la amendamentul 54.

Amendamentul 57
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 - punctul 1ga (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Lucrătoarele care doresc să fie 
exceptate de la munca de noapte își 
informează angajatorul și prezintă un 
certificat medical, în cazurile menționate 
la alineatele (1b) și (1c) și în conformitate 
cu regulile stabilite de statele membre. 

Or. pt

Justificare

Aceeași ca la amendamentul 54.
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Amendamentul 58
Gabriela Crețu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. La articolul 7, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca lucrătoarele menționate la 
articolul 2 să nu fie obligate să 
desfășoare muncă de noapte în timpul 
sarcinii, al alăptării și pe o perioadă de 12 
luni după nașterea copilului.”

Or. en

Justificare

O dispoziție prin care femeile nu sunt obligate să desfășoare muncă de noapte până când 
copilul lor nu a împlinit 12 luni ar contribui la sănătatea femeii și la capacitatea acesteia de 
a avea grijă de copil. Dispoziția ar garanta, de asemenea, faptul că drepturile femeii în acest 
domeniu sunt respectate pe tot teritoriul UE.

Amendamentul 59
Gabriela Crețu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. Se inserează alineatul (2a) după cum 
urmează:
„2a. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca tații copiilor mai mici 
de 12 luni să nu fie obligați să desfășoare 
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muncă de noapte.”

Or. en

Justificare

Includerea tatălui în dispoziția referitoare la munca de noapte îi permite acestuia să fie mai 
prezent și mai implicat în viața copilului.

Amendamentul 60
Gabriela Crețu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. La articolul 7 alineatul (2) litera 
(b) 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

Justificare

Includerea formulării „motive bine întemeiate” ar oferi angajatorilor o oportunitate mult 
prea mare de a argumenta faptul că nu pot transfera lucrători la o muncă de zi.

Amendamentul 61
Anne Van Lancker

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. La articolul 7, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
trebuie să includă, în conformitate cu 
legislația și practica națională, 
posibilitatea:
[...] transferului la o muncă de zi [...].”

Or. en

Amendamentul 62
Maria Petre

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7a (nou)

Anexa II – alineatul 2 – paragraful 3 Amendamentul

- 1g. Se inserează articolul 7a după cum 
urmează:
„Articolul 7a
Orele suplimentare
1. Lucrătoarele gravide și cele care au un 
copil în vârstă de mai puțin de 12 luni nu 
sunt obligate să lucreze ore suplimentare.
2. Lucrătoarele care alăptează nu au 
obligația de a lucra ore suplimentare pe 
perioada alăptării, dacă nu le permite 
sănătatea lor sau a copilului.”

Or. fr

Justificare

Pentru a le permite să-și petreacă mai mult timp cu copiii, femeile ar trebui să aibă dreptul la 
un tratament favorabil în ceea ce privește orele suplimentare; ar trebui adăugată o nouă 
dispoziție pentru a permite unei lucrătoare să refuze să lucreze ore suplimentare în cazul care 
copilul ei este mai mic de 12 luni.



PE421.393v01-00 24/71 AM\775081RO.doc

RO

Amendamentul 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1g (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1g. Se inserează următorul alineat la 
articolul 7a după cum urmează:
„Articolul 7a
Pe perioada ce urmează perioadei 
determinate de către autoritățile naționale 
competente menționată la articolul 7 
alineatul (1), lucrătorii care au un copil 
cu vârsta mai mică de trei ani nu sunt 
obligați să presteze muncă de noapte.  
Pentru familiile monoparentale, această 
perioadă poate fi extinsă în conformitate 
cu procedurile stabilite de statele membre.
Pentru părinții copiilor cu dizabilități 
grave, această perioadă poate fi extinsă în 
mod similar, în conformitate cu 
procedurile stabilite de statele membre.”

Or. it

Amendamentul 64
Lissy Gröner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concediu de maternitate Timp liber pentru protecția mamei
(Prezentul amendament, care înlocuiește 
cuvântul „concediu” cu cuvintele „timp 
liber” atunci când este folosit ca un singur 
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cuvânt, dar și în cuvinte compuse, se aplică 
întregului text legislativ; dacă 
amendamentul este adoptat, vor fi necesare 
ajustări tehnice pentru întregul text.)

Or. de

Amendamentul 65
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie 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 
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 66
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 1
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Anexa II – alineatul 2 – paragraful 3 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 16 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

Or. fr

Amendamentul 67
Raül Romeva i Rueda

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

Textul propus de Comisie 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 24 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

Or. en

Justificare

În prezent, durata concediului de maternitate variază între 8 și 45 de săptămâni în cele 27 de 
state membre ale UE, în unele dintre acestea concediul fiind plătit, iar în altele nu. În unele 
țări, trebuie solicitat concediu suplimentar pentru a continua alăptarea după perioada 
concediului de maternitate plătit. Extinderea concediului de maternitate de la 14 săptămâni, 
în prezent, la 24 de săptămâni ar permite femeilor care au născut de curând să alăpteze, dacă 
doresc acest lucru, pentru o perioadă de șase luni consecutive, fără a fi nevoite să recurgă la 
alte opțiuni, cum ar fi, de exemplu, certificatele medicale.
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Amendamentul 68
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie 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 22 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

Or. pt

Amendamentul 69
Urszula Krupa

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

Textul propus de Comisie 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 20 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

Or. pl
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Amendamentul 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

Anexa II – alineatul 2 – paragraful 3 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 16 săptămâni 
consecutive, repartizat înainte și/sau după 
naștere.

Or. fr

Amendamentul 71
Christa Klaß

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 
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
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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 72
Christa Prets

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 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 înainte și 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.

Or. de

Justificare

Este necesar un concediu de maternitate obligatoriu înainte de naștere pentru a garanta 
protejarea sănătății femeii gravide și a copilului ei nenăscut. În plus, acesta este important 
deoarece flexibilizarea ar putea avea drept rezultat situații de presiune în care, de exemplu, 
angajatorii încearcă să-i convingă pe angajați să nu recurgă la concediul de maternitate 
înainte de naștere.
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Amendamentul 73
Urszula Krupa

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 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 opt
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.

Or. pl

Amendamentul 74
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 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 plătit de cel 
puțin opt săptămâni după nașterea 
copilului.

Or. fr
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Amendamentul 75
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 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 
două 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.

Or. sv

Justificare

Concediul de maternitate ar trebui să reprezinte un drept, și nu o obligație, fiind prin urmare 
inadecvat un concediu de maternitate obligatoriu care să depășească două săptămâni. Există 
cazuri în care mama nu poate alăpta și/sau alege să nu-și ia concediu din alte motive. Există, 
de exemplu, cazuri în care tatăl este cel care își ia concediu și are grijă de copil.

Amendamentul 76
Doris Pack

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 puțin șase 
săptămâni după nașterea copilului. Statele 

(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 
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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.

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

Amendamentul 77
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
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 
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. Părinții își pot distribui concediul de 
maternitate prevăzut la alineatul (1) în 
conformitate cu legislația sau practica 
națională și cu responsabilitatea lor 
reciprocă și alegerea lor liberă.

Or. sv

Justificare

Cei care sunt în primul rând responsabili de distribuirea concediului parental sunt mama și 
tatăl, iar acest lucru trebuie să aibă la bază legislația națională.
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Amendamentul 78
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 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 plătit de cel 
puțin 16 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. Perioada obligatorie de 
16 săptămâni se aplică tuturor 
lucrătoarelor, indiferent de numărul de 
zile lucrate anterior.

Or. pt

Amendamentul 79
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care cuplul este de acord și 
solicită acest lucru, perioada poate fi 
distribuită între mamă și tată, în 
conformitate cu legislația statului 
membru în cauză.

Or. pt
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Amendamentul 80
Edit Bauer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
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 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 plătit 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.

Or. en

Amendamentul 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

Anexa II – alineatul 2 – paragraful 3 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 
patru 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.

Or. fr
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Amendamentul 82
Doris Pack

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a proteja atât sănătatea 
mamei, cât și pe cea a copilului, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a garanta că lucrătoarele pot decide liber 
și fără nicio constrângere dacă să recurgă 
sau nu la perioada de concediu de 
maternitate neobligatoriu înainte de 
naștere.

Or. de

Amendamentul 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul nașterilor multiple, 
concediului de maternitate obligatoriu i se 
adaugă o lună pentru fiecare geamăn.

Or. it
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Amendamentul 84
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie 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 85
Christa Prets

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

Textul propus de Comisie 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, naștere prin cezariană și nașteri 
multiple. Durata concediului suplimentar 
după naștere ar trebui să fie de cel puțin 
12 săptămâni și să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor.

Or. de
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Justificare

Pentru cazurile menționate mai sus, concediul de maternitate ar trebui extins cu cel puțin 12 
săptămâni, indiferent de durata concediului de maternitate utilizat deja. În aceste cazuri, 
sănătatea mamei care îngrijește copilul ar trebui să fie prioritară.

Amendamentul 86
Maria Petre

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

Textul propus de Comisie 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 plătit în caz de naștere 
prematură, spitalizarea copilului la naștere, 
copii cu handicap și nașteri multiple sau 
dacă mama suferă de un handicap. Durata 
concediului suplimentar trebuie să fie 
proporțională și să permită satisfacerea 
nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor.

Or. fr

Justificare

Femeile ar trebui compensate, astfel încât să nu fie afectate financiar de faptul că sunt mame.  

Amendamentul 87
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre iau măsurile necesare 4. Statele membre iau măsurile necesare 
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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.

pentru a se asigura că se acordă un 
concediu suplimentar de patru săptămâni 
în caz de naștere prematură sau naștere 
multiplă sau dacă mama alăptează.

Or. fr

Amendamentul 88
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie 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 plătit integral în caz de naștere 
prematură, spitalizarea copilului la naștere, 
copii cu handicap, nașteri multiple și mame 
cu handicap. Durata concediului 
suplimentar trebuie să fie proporțională și 
să permită satisfacerea nevoilor speciale 
ale mamei și copilului/copiilor. Statele 
membre prevăd, de asemenea, o perioadă 
de concediu integral plătit de 12 
săptămâni în caz de naștere prematură.

Or. pt

Amendamentul 89
Edit Bauer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 92/85/CEE
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie 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 
de maternitate suplimentar în caz de 
naștere prematură, spitalizarea copilului la 
naștere, copii cu handicap și nașteri 
multiple. Durata concediului suplimentar 
de maternitate trebuie să fie proporțională 
și să permită satisfacerea nevoilor speciale 
ale mamei și copilului/copiilor.

Or. en

Amendamentul 90
Edite Estrela

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

Textul propus de Comisie 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 plătit integral în caz de naștere 
prematură, spitalizarea copilului la naștere, 
copii cu handicap, nașteri multiple, mame 
cu handicap, mame adolescente, nașteri 
multiple sau nașteri care au avut loc la 
mai puțin de 18 luni de la nașterea 
anterioară. Durata concediului suplimentar 
trebuie să fie proporțională și să permită 
satisfacerea nevoilor speciale ale mamei și 
copilului/copiilor.

Or. pt

Justificare

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.
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Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Amendamentul 91
Lissy Gröner

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

Textul propus de Comisie 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 
absențele de la locul de muncă din cauza 
unei boli sau a unor complicații apărute ca 
urmare a sarcinii nu afectează durata 
concediului de maternitate.

Or. de

Amendamentul 92
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre garantează drepturile 
mamelor și taților, asigurându-le condiții 
speciale de muncă, astfel încât să ajute 
copii cu handicap. 
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Or. pt

Amendamentul 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
Concediu în caz de adopție
Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru garantarea acordării concediului 
de maternitate sau de paternitate și în caz 
de adopție.”

Or. it

Amendamentul 94
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1-A. Se inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
Concediul de paternitate
1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că lucrătorii 
bărbați care au devenit părinți recent au 
dreptul la o perioadă continuă de 
concediu de paternitate, plătit integral și 
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netransferabil, care sa aibă o durată de 
cel puțin patru săptămâni, din care două 
sunt obligatorii și se iau după ce soția sau 
partenera lucrătorului a născut.
2. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că taților li se 
acordă a perioadă de concediu specia care 
să includă partea nefolosită din concediul 
de maternitate în cazul decesului sau al 
incapacității fizice a mamei;

Or. pt

Amendamentul 95
Anni Podimata

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
Concediul de paternitate
1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta ca lucrătorul 
care a devenit tată de curând are dreptul 
la un concediu de paternitate plătit 
integral și netransferabil, care sa aibă o 
durată de cel puțin patru săptămâni, din 
care toate cel patru săptămâni să fie 
obligatorii și trebuie alocate înainte sau 
după ce soția/partenera a născut”. 

Or. en
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Amendamentul 96
Emine Bozkurt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
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/co-
maternitate plătit integral și 
netransferabil de cel puțin patru 
săptămâni consecutive, din care două 
săptămâni obligatorii, înainte sau după ce 
soția/partenera a născut”

Or. en

Justificare

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it.

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning.

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
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to a period of leave.

Amendamentul 97
Anne Van Lancker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează articolul 8a după cum 
urmează:
„Articolul 8a
Concediul de paternitate
Statele membre și/sau partenerii sociali 
adoptă măsurile necesare pentru a 
garanta că lucrătorii au dreptul, în 
conformitate cu legislația națională, cu 
acordurile colective de muncă și practicile 
naționale, la un concediu de paternitate 
plătit de cel puțin două săptămâni 
consecutive, după ce soția/partenera a 
născut.

Or. en

Justificare

Ar trebui sprijinită intenția raportoarei de a introduce drepturi privind concediul de 
paternitate. Dar formularea întrebuințată este prea restrictivă și s-ar putea să nu acopere 
toate formele de familii,cum ar fi cuplurile de același sex, sau familiile reunificate.

Amendamentul 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie 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 terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1).  Se consideră că 
concedierea în această perioadă s-a 
produs pe motive de discriminare, cu 
excepția cazurilor speciale care nu au 
legătură cu starea lor, și justificate 
corespunzător în scris,  admise de 
legislația și practica națională și, dacă este 
cazul, pentru care autoritatea competentă 
și-a dat acordul.

Or. it

Amendamentul 99
Ilda Figueiredo

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

Textul propus de Comisie 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 se asigura că angajatorii nu au 
posibilitatea de a întrerupe, după bunul 
lor plac, concediul de maternitate sau 
paternitate, sau concediul acordat pentru 
îngrijirea unui copil și pentru a interzice 
concedierea lucrătoarelor și orice acțiune 
pregătitoare acesteia, în sensul articolului 
2, în perioada de la începutul sarcinii până 
la un an după naștere.

Or. pt
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Amendamentul 100
Doris Pack

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

Textul propus de Comisie 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

Amendamentul 101
Emine Bozkurt

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

Textul propus de Comisie 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 terminarea 
concediului de maternitate prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1), cu excepția 
cazurilor speciale care nu au legătură cu 
starea lor, care sunt justificate 
corespunzător în scris și admise de 
legislația și practica națională și, dacă este 
cazul, pentru care autoritatea competentă 
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și-a dat acordul.

Or. en

Justificare

Femeilor li se acordă astfel o mai bună protecție în caz de concediere și în cadrul 
aranjamentelor privind programul de lucru atunci când se întorc la locul de muncă după 
concediul de maternitate. Fie că lucrătoarele respective solicită sau nu acest lucru, trebuie 
înaintată o declarație scrisă bine argumentată referitoare la motivele concedierii, care nu pot 
avea legătură cu sarcina sau cu maternitatea. 

Amendamentul 102
Gabriela Crețu

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

Textul propus de Comisie 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 12 luni după
terminarea concediului de maternitate 
prevăzut la articolul 8 alineatul (1), cu 
excepția cazurilor speciale care nu au 
legătură cu starea lor, care sunt justificate 
corespunzător în scris și admise de 
legislația și practica națională și, dacă este 
cazul, pentru care autoritatea competentă 
și-a dat acordul.

Or. en

Justificare

Interzicerea concedierii pe o perioadă care debutează la începutul sarcinii și se termină după 
cele 12 luni pentru concediu de maternitate ar asigura o mai bună protecție femeii care a luat 
concediul de maternitate și ar permite reintegrarea ei pe piața muncii. Pentru a combate 
discriminarea femeilor este necesară o declarație scrisă cu privire la motivele concedierii.
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Amendamentul 103
Christa Prets

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

Textul propus de Comisie 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 un an 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.

Or. de

Amendamentul 104
Maria Petre

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

Textul propus de Comisie 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, 

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 nouă 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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la solicitarea lucrătoarei în cauză.

Or. fr

Justificare

Acordarea unei perioade de nouă luni pare mai rezonabilă, permițându-i lucrătoarei care a 
născut să se adapteze la noul ritm de viață, să se întoarcă la locul de muncă și să se adapteze 
schimbărilor care au avut loc acolo pe durata absenței acesteia. 

Amendamentul 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Textul propus de Comisie 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), se va considera că aceasta s-
a produs pe motive de discriminare, în 
afara cazurilor excepționale, fără 
legătură cu condiția lucrătoarei și 
justificate temeinic în scris, ceea ce se 
permite în legislația și/sau practica 
națională, se aplică unde este cazul, cu 
condiția consimțământului autorității 
competente.

Or. it
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Amendamentul 106
Astrid Lulling

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

Textul propus de Comisie 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. fr

Amendamentul 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – punctul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru interzicerea discriminării 
pe piața muncii în cazul femeilor 
însărcinate, creând șanse egale în 
procesele de recrutare, în cazul în care 
acestea îndeplinesc toate cerințele pentru 
poziția pe care o solicită.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să garanteze accesul egal la piața muncii pentru femeile 
însărcinate, astfel încât sarcina să nu le pericliteze cariera și oportunitățile de evoluție 
profesională pentru femei, numai pentru că angajarea unei lucrătoare însărcinate comportă o 
greutate în plus pentru angajator. 

Amendamentul 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că, pe perioada 
concediului de paternitate și în primele 
trei luni de după acesta, lucrătorii 
beneficiază de protecția împotriva 
concedierii acordată de prezentul articol 
lucrătoarelor menționate la articolul 2.

Or. it

Amendamentul 109
Emine Bozkurt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a). Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca lucrătorii să 
beneficieze pe perioada concediului de 
paternitate sau de co-maternitate de 
aceeași protecție împotriva concedierii 
care este asigurată lucrătoarelor prin 
articolul 1, în sensul articolului 2.
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Or. en

Justificare

Pe perioada concediului de paternitate sau a celui de co-maternitate, lucrătorul trebuie să 
beneficieze de protecția împotriva concedierii, de tipul celei de care beneficiază lucrătoarele 
gravide, cele care au născut de curând sau care alăptează.

Amendamentul 110
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a)  Statele membre sunt încurajate să 
adopte măsuri care să garanteze că 
lucrătorii pot opta pentru a lucra cu 
fracțiune de normă pe o durată care să nu 
depășească un an, fiind protejați în 
totalitate în caz de concediere și cu 
drepturi depline de a reveni la sfârșitul 
acestei perioade la poziția cu normă 
întreagă și la salariul avut anterior.

Or. en

Justificare

Această măsură poate contribui la o mai bună reconciliere a vieții private și a vieții de 
familie cu viața profesională, permițându-i lucrătoarei să se adapteze mai bine și mai ușor la 
noua ei situație.

Amendamentul 111
Anne Van Lancker

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 10a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se inserează articolul 10a după cum 
urmează:
„Articolul 10 a 
Alăptarea
1. Li se acordă femeilor dreptul la una 
sau mai multe pauze zilnice sau la o 
reducere a programului de lucru în 
vederea alăptării copilului. 
2. Perioada în care sunt permise pauzele 
zilnice sau reducerea orarului zilnic de 
lucru pentru hrănirea copilului, durata 
pauzelor pentru hrănire și procedurile 
pentru reducerea programului zilnic de 
lucru se hotărăsc de către legislația și 
practica națională. Aceste pauze și 
reducerea programului zilnic de lucru se 
contabilizează ca timp lucrat și se 
remunerează în consecință.”

Or. en

Justificare

Conformitatea cu Convenția OMI nr. 183 privind protecția maternității.

Amendamentul 112
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Punctul 1 se înlocuiește cu următorul 
text:
"1) în cazurile menționate la articolele 5, 
6 și 7, trebuie asigurate, în conformitate 
cu legislația și practica națională, 
drepturile legate de contractul de 
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muncă, inclusiv menținerea unei 
remunerații sau a dreptului
lucrătoarelor, în sensul articolului 2, de 
a beneficia de o prestație echivalentă;”

Or. fr

Amendamentul 113
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 2 – punctul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Punctul 2 litera (b) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(b) menținerea remunerației sau a  
dreptului lucrătoarelor de a beneficia de 
o prestație adecvată, în sensul articolului 
2;”

Or. fr

Amendamentul 114
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3b
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 2c

Textul propus de Comisie 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, 
păstrându-și același salariu, aceeași
categorie profesională și obligații și de a 
beneficia de orice îmbunătățire a 
condițiilor de muncă la care ar fi avut 
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dreptul în timpul absenței;

Or. pt

Justificare

Un loc de muncă echivalent trebuie să ofere aceeași remunerație, categorie profesională și 
aceleași îndatoriri ca cel anterior. 

Amendamentul 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-b) La punctul (2), după litera (b) se 
adaugă următoarea literă:
„(ba) dreptul lucrătoarelor aflate în 
concediu de maternitate de a beneficia 
automat de orice mărire de salariu, dacă 
este aplicabilă, fără a fi nevoite să își 
întrerupă concediul de maternitate pentru 
a putea beneficia de creșterea salarială.”

Or. en

Justificare

Dacă se produce o mărire salarială pentru poziția deținută de lucrătoare aflate în concediu 
de maternitate, aceasta trebuie să fie automat aplicată, astfel încât acestea să nu fie nevoite 
să își întrerupă concediul de maternitate numai pentru a obține un salariu mai mare și apoi 
să se reîntoarcă în concediu. De asemenea, și procedurile administrative ale angajatorului în 
această privință vor fi reduse și simplificate.



PE421.393v01-00 56/71 AM\775081RO.doc

RO

Amendamentul 116
Maria Petre

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. 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 echivalentă 
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 sumei corespunzătoare a 
85% din ultimul salariu lunar sau din 
salariul mediu lunar al lucrătoarei în 
cauză. Statele membre pot prevede 
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.

Or. fr

Justificare

Organizația Internațională a Muncii recomandă o durată minimă a concediului de 
maternitate de 18 săptămâni, cu o remunerație echivalentă salariului anterior integral al 
lucrătoarei. Plafonul de 85% pare a fi o proporție suficientă care să nu reprezinte o 
penalizare pentru familiile care au copii. 

Amendamentul 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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,

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.
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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.

Prestația nu trebuie să fie inferioară 
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.

Or. en

Justificare

Sarcina, nașterea și alăptarea nu trebuie să constituie motivații pentru practici de 
discriminare, după cum prevede Directiva 2006/54/CE privind principiul șanselor egale și al 
tratamentului egal pentru bărbați și femei în materie de angajare și ocupare a forței de 
muncă (reformulare). Impunerea unui plafon în cazul prestațiilor primite pe perioada 
concediului de maternitate, prin raportarea la salariul echivalent, poate fi considerată o 
formă de discriminare, contrar, așadar, legislației UE referitoare la tratamentul egal al 
femeilor și bărbaților în materie de angajare și în schemele de securitate socială.

Amendamentul 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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 prevede 
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.”

„3. Prestația menționată la punctul 2 litera 
(b) este considerată ca fiind echivalentă 
dacă garantează  cel puțin un venit 
echivalent ultimului salariu lunar sau unui 
salariu mediu lunar, în limita unui plafon 
stabilit de legislația națională. La 
efectuarea calculelor trebuie luată în 
considerare orice creștere salarială 
obținută ca urmare a legislației sau a 
prevederilor contractuale. Acest plafon nu 
poate fi inferior sumei reprezentând 80% 
din ultimul salariu lunar sau din salariul 
mediu lunar al lucrătoarei respective.
Statele membre pot prevede perioada pe 
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parcursul căreia se calculează salariul 
mediu.”

Or. it

Amendamentul 119
Astrid Lulling

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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 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. Statele membre pot prevede 
perioada pe parcursul căreia se calculează 
salariul mediu.

Or. fr

Amendamentul 120
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c 
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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, 

3. Prestația menționată la punctul 2 litera 
(b) este considerată ca fiind echivalentă 
dacă garantează un venit echivalent 
ultimului salariu lunar sau unui salariu 
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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.

mediu lunar, în limita unui plafon stabilit 
de legislația națională. Acest plafon nu 
poate fi inferior sumei corespunzătoare a 
100% din ultimul salariu lunar sau din 
salariul mediu lunar al lucrătoarei. 
Statele membre pot prevede perioada pe 
parcursul căreia se calculează salariul 
mediu.

Or. pt

Amendamentul 121
Gabriela Crețu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera c
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prestația primită de lucrătoare în 
sensul articolului 2, nu poate fi în niciun 
caz mai mică decât prestația primită de 
lucrătoare în sensul articolului 2 în cazul 
unei întreruperi a activității din motive 
legate de starea lor de sănătate.

Or. en

Justificare

Precizând că prestația nu poate fi mai mică decât alocația pentru sănătate garantează faptul 
că directiva ia în considerație acele mame care au salarii foarte mici, după cum este cazul, 
mai ales, în noile state membre.

Amendamentul 122
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 - litera ca (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 4



PE421.393v01-00 60/71 AM\775081RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 11 alineatul (4) se abrogă.

Or. pt

Justificare

Este esențială eliminarea criteriului de eligibilitate de la articolul 1 alineatul (4) din 
Directiva 92/85/CCE dacă urmează ca toate femeile să beneficieze de același drept la 
concediu de maternitate plătit, astfel încât să se respecte mobilitatea lucrătorilor și 
principiile comune de „flexisecuritate” ale UE. 

Nu are niciun sens ca propunerea Comisiei să recunoască dreptul la concediul de maternitate 
și totuși să permită ca femeile să renunțe la  locurile de muncă și să își piardă veniturile dacă 
nu îndeplinesc condițiile impuse de legislația națională pentru concediul de maternitate plătit

Amendamentul 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera d
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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. 

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, pentru a promova o mai 
bună reconciliere a vieții profesionale cu 
viața privată și viața de familie. 
Angajatorul poate refuza o astfel de 
cerere numai dacă dezavantajele 
organizatorice pe care le implică sunt 
mult mai mari în raport cu beneficiile pe 
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care le aduc lucrătoarelor.

Or. en

Justificare

După cum este formulat, acest articol nu corespunde poziției Parlamentului European 
referitoare la Directiva privind timpul de lucru (adoptată la 17 decembrie 2008).  
Amendamentul 11 al Parlamentului la poziția comună a Consiliului precizează că 
angajatorul nu poate refuza o astfel de cerere, decât dacă dificultățile sunt exagerat de 
mari.

Prezentul articol, așa cum este formulat, nu face nicio referință la principiile europene 
comune ale flexisecurității. Propunerea actuală de directivă privind maternitatea „ar trebui 
să sprijine egalitatea de gen” și „să ofere măsuri care să reconcilieze viața profesională, de 
familie și cea privată.”

Amendamentul 124
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera d
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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.

5. 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, pentru a garanta o mai bună 
reconciliere a vieții profesionale cu viața 
privată și viața de familie. Angajatorii pot 
refuza aceste cereri numai în cazul în 
care dezavantajele lor organizatorice pe 
care le implică sunt mult mai mari în 
comparație cu beneficiile lucrătoarelor.

Or. pt
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Justificare

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Amendamentul 125
Anne Van Lancker

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera d (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 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.

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  la modul 
serios, ținând seama de propriile nevoi și 
de cele ale lucrătoarelor și, în caz că 
refuză aceste cereri, să ofere motive 
obiective.

Or. en
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Amendamentul 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da). Următorul alineat (5a) se inserează 
după alineatul (5):
„5a. Angajatorul se asigură că programul 
de lucru al lucrătoarelor însărcinate ia în 
considerare necesitatea acestora de a se 
prezenta la controale medicale regulate 
sau excepționale.”

Or. en

Justificare

Controalele medicale sunt obligatorii pentru femeile însărcinate și sunt extrem de importante 
pentru dezvoltarea normală a fătului, în consecință, angajatorul trebuie să țină cont de acest 
fapt și să asigure flexibilitatea programului de lucru pentru lucrătoarele însărcinate.

Amendamentul 127
Gabriela Crețu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se inserează alineatul (5a) după cum 
urmează:
„5a. Statele membre încurajează 
angajatorii să creeze facilități de îngrijire 
a copiilor, pentru angajații care au copii 
mai mici de 3 ani.”

Or. en
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Justificare

Nu se poate contesta lipsa facilităților pentru îngrijirea copiilor în UE. Această prevedere 
este esențială pentru a preveni fenomenul renunțării la locul de muncă pentru femeile care au 
în îngrijire copii mici.

Amendamentul 128
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 - litera da (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduce următorul paragraf:
„Statele membre încurajează angajatorii 
să ofere, dacă este necesar și la cererea 
lucrătoarei, sprijin în vederea reintegrării 
și formării profesionale a lucrătoarelor 
care se întorc la locul de muncă după 
perioada concediului de maternitate.”

Or. pt

Amendamentul 129
Anne Van Lancker

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se inserează alineatul (5a) după cum 
urmează:
„5a. Statele membre, în conformitate cu 
tradițiile și practicile naționale, adoptă 
măsurile corespunzătoare pentru 
promovarea dialogului între partenerii 
sociali la nivelurile respective, astfel încât 
să asigure sprijinul necesar pentru 
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reintegrarea și formarea profesională a 
lucrătoarelor care revin la locul de muncă 
după concediul de maternitate.” 

Or. en

Amendamentul 130
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 11a
Pauza de lucru pentru alăptarea naturală 
sau hrănirea copilului
1. Mama care își alăptează copilul are 
dreptul la o pauză de lucru în acest scop, 
pe perioada alăptării.
2. Dacă mama nu alăptează și ambii 
părinți exercită o activitate profesională 
remunerată, unul dintre aceștia sau 
amândoi au dreptul la o pauză de lucru 
pentru hrănirea copilului până când 
copilul împlinește un an.
3. Pauza de lucru zilnică pentru alăptarea 
sau hrănirea copilului se împarte în două 
perioade distincte, fiecare cu o durată 
maximă de o oră.

4. În cazul nașterilor multiple, pauza de 
lucru menționată la alineatul de mai sus 
se mărește cu încă 30 de minute în plus 
pentru fiecare geamăn.
5. Dacă unul dintre părinți lucrează cu 
fracțiune de normă, pauza zilnică de 
lucru pentru alăptarea sau hrănirea 
copilului se reduce proporțional cu 
timpul de lucru, fără să poată fi mai mică 
de 30 de minute.
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6. În cazul menționat la alineatul 
anterior, pauza de lucru zilnică se acordă 
pentru o perioadă care nu depășește o oră 
și, dacă este cazul, pentru o a doua 
perioadă corespunzătoare timpului 
rămas, dacă nu au fost stabilite alte 
condiții de comun acord cu angajatorul.” 

Or. pt

Amendamentul 131
Maria Petre

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se inserează urătorul articol:
„Articolul 11a
Pauza de lucru pentru alăptarea naturală 
sau hrănirea copilului
1. Mama care își alăptează copilul are 
dreptul la o pauză de lucru în acest scop, 
pe perioada alăptării.
2. Pauza de lucru zilnică pentru alăptare 
se împarte în două perioade distincte, 
fiecare cu o durată maximă de o oră, 
minimă de 30 de minute, dacă nu au fost 
stabilite alte condiții mai favorabile de 
comun acord cu angajatorul.
3. În cazul nașterilor multiple, pauza de 
lucru zilnică menționată la alineatul (2) 
se mărește cu încă 30 de minute în plus 
pentru fiecare geamăn.
4. Dacă tatăl sau mama lucrează cu 
fracțiune de normă, pauza zilnică de 
lucru menționată la alineatul (2) se 
reduce proporțional cu timpul de lucru, 
fără să poată fi mai mică de 30 de minute.
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În acest caz, pauza de lucru zilnică se 
acordă pentru o perioadă care nu 
depășește o oră și, dacă este cazul, pentru 
o a doua perioadă corespunzătoare 
timpului rămas, dacă nu au fost stabilite 
alte condiții de comun acord cu 
angajatorul.”

Or. fr

Justificare

Daca mama nu alăptează, ar trebui să i se permită unuia dintre cei doi părinți să aibă un 
program redus de lucru, fără să piardă vreun privilegiu. 

Amendamentul 132
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se inserează articolul 11a după cum 
urmează:
„Articolul 11a
Pauza de lucru pentru alăptarea sau 
hrănirea copilului
1. Mama care își alăptează copilul are 
dreptul la o pauză de lucru în acest scop, 
pe perioada alăptării.
2. Dacă alăptarea nu se face la sân, iar 
tatăl sau mama exercită o activitate 
profesională, unul dintre aceștia sau 
amândoi au dreptul la o pauză de lucru 
pentru hrănirea copilului, până când 
copilul împlinește un an.
3. Pauza de lucru zilnică pentru alăptarea 
sau hrănirea copilului se împarte în două 
perioade distincte, fiecare cu o durată 
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maximă de o oră, fără să fie mai mică de 
30 de minute, dacă nu au fost stabilite alte 
condiții mai favorabile de comun acord cu 
angajatorul.  Această perioadă poate fi 
mai mare dacă timpul necesar 
transportului sau condițiilor de transport 
fac imposibilă alăptarea copilului în 
această perioadă stabilită inițial. -  
4. În cazul nașterilor multiple, pauza de 
lucru menționată la alineatul (3) se 
mărește cu încă 30 de minute în plus 
pentru fiecare geamăn. 
5. Dacă tatăl sau mama lucrează cu 
fracțiune de normă, pauza zilnică de 
lucru pentru alăptarea sau hrănirea 
copilului se reduce proporțional cu timpul 
de lucru, fără să poată fi mai mică de 30 
de minute. Această perioadă poate fi mai 
mare dacă timpul necesar transportului 
sau condițiilor de transport fac imposibilă 
alăptarea copilului în această perioadă 
stabilită inițial.
6. În cazul menționat la alineatul (5), 
pauza de lucru zilnică se acordă pentru o 
perioadă care nu depășește o oră și, dacă 
este cazul, pentru o a doua perioadă 
corespunzătoare timpului rămas, dacă nu 
au fost stabilite alte condiții mai 
favorabile de comun acord cu 
angajatorul.”

Or. en

Justificare

Adesea lucrătorii călătoresc pe distanțe sau perioade mari, trebuind să facă naveta de la sau  
la locul de muncă, în funcție și de mărimea orașului în care locuiesc. Acest lucru ar trebui 
luat în considerare când se calculează intervalele orare menționate mai sus, pentru că fără 
prevederi flexibile, acest drept ar deveni nul.
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Amendamentul 133
Christa Klaß

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera da (nouă)
Directiva 92/85/CEE
Articolul 12a

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. 

(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.

eliminat

Or. de

Justificare

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



PE421.393v01-00 70/71 AM\775081RO.doc

RO

Amendamentul 134
Anne Van Lancker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se adaugă articolul 12aa după cum 
urmează:
„Articolul 12aa
Prevenirea discriminării
Statele membre, în conformitate cu 
tradițiile și practicile naționale, adoptă 
măsurile corespunzătoare pentru 
promovarea dialogului între partenerii 
sociali la nivelurile respective, pentru a 
pune în practică măsuri eficiente de 
prevenire a discriminării împotriva 
femeilor pe motive de concediu de 
sarcină, de maternitate sau pentru 
adopție.”

Or. en

Amendamentul 135
Christa Klaß

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

Textul propus de Comisie 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 

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.
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unor compensații, care pot să nu fie 
limitate prin stabilirea, în prealabil, a 
unei limite superioare și trebuie să fie 
eficace, proporționale și disuasive.

Or. de

Amendamentul 136
Astrid Lulling

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.

1. Statele membre și organismele naționale 
de promovare a egalității comunică 
Comisiei până la cel târziu [trei ani de la 
adoptare] și, ulterior, din cinci în trei 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.

Or. fr
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