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Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Τίτλος της οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων και για την εφαρμογή 
μέτρων που θα βοηθήσουν τους 
εργαζόμενους στην εξισορρόπηση των 
εργασιακών και οικογενειακών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνδυασμένη νομική βάση, που περιλαμβάνει το άρθρο 141, παράγραφος 3, της Συνθήκης 
ΕΚ, επιτρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση 
επιτρέπει να σταλεί ένα ηχηρότερο μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που θα επισημαίνει ότι η 
ανθρώπινη αναπαραγωγή αφορά άνδρες και γυναίκες.

Τροπολογία 49
Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη 
συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, 
που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP 
και τη CES1 καθορίζει τις ελάχιστες 
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απαιτήσεις για το συνδυασμό των 
επαγγελματικών και γονικών ευθυνών 
των εργαζόμενων γονέων. Ωστόσο οι 
κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε 
συμφωνία στις 18 Ιανουαρίου 2009 και 
εξετάζεται επί του παρόντος σχέδιο 
οδηγίας.
1 ΕΕ L 145, 19. 6. 1996, σ. 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου είναι μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των BusinessEurope 
(UNICE), CEEP και CES για τη γονική άδεια και αποτελεί σημαντική προσθήκη στην 
προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων 
για το συνδυασμό των επαγγελματικών και γονικών ευθυνών των εργαζόμενων γονέων. Πρέπει 
πάντως να τονισθεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν όντως σε συμφωνία στις 18/06/09 και 
εξετάζεται επί του παρόντος σχέδιο οδηγίας που θα μπορούσε να επικαιροποιήσει την 
προαναφερθείσα συμφωνία πλαίσιο.

Τροπολογία 50
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι ρυθμίσεις για την άδεια 
μητρότητας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρόσθετες και μη απαραίτητες για 
την προστασία της υγείας περίοδοι 
προστασίας της μητρότητας θα έθεταν 
τις γυναίκες σε πολύ μειονεκτική θέση 
στην αγορά εργασίας.

Or. de
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Τροπολογία 51
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι ρυθμίσεις για την άδεια 
μητρότητας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο συνδυασμός οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ρυθμίζεται ήδη επαρκώς από την 
οδηγία για τη γονική άδεια η οποία 
βασίζεται σε συμφωνία των κοινωνικών 
εταίρων. Ο συνδυασμός οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής ρυθμίζεται σε 
πολλά κράτη μέλη υποδειγματικά με τη 
δυνατότητα συνδυασμού της προστασίας 
της μητρότητας, της γονικής άδειας, των 
οικογενειακών επιδομάτων ή άλλων 
μοντέλων.

Or. de

Τροπολογία 52
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Οι ρυθμίσεις για την άδεια 
μητρότητας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι η επιστροφή των γυναικών 
στην επαγγελματική ζωή δεν 
ενθαρρύνεται αποτελεσματικά με την 
παράταση των περιόδων προστασίας της 
μητρότητας αλλά με τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων παιδικής μέριμνας, λ.χ. για 
παιδιά κάτω των 3 ετών.

Or. de
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Τροπολογία 53
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι ρυθμίσεις για την άδεια 
μητρότητας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να αντιτίθενται στις 
ρυθμίσεις που προβλέπονται στα κράτη 
μέλη για τη γονική άδεια και δεν στοχεύει 
κατά κανένα τρόπο στην παράκαμψη 
τέτοιων προτύπων. Οι ρυθμίσεις για την 
άδεια μητρότητας και τα ισχύοντα 
πρότυπα των κρατών μελών για τη γονική 
άδεια είναι συμβατά και συνεκτιμητέα 
μεταξύ τους. Αλληλοσυμπληρώνονται και 
μπορούν συνδυασμένα να επιτυγχάνουν 
τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν εξετάζει τη συμβατότητα μεταξύ της άδειας μητρότητας και της 
γονικής άδειας. Είναι απαραίτητο να είναι συμβατά τα επιδιωκόμενα μέτρα με τα ισχύοντα 
μοντέλα (λ.χ. όσον αφορά τη δυνατότητα συνεκτίμησής τους) στα επιμέρους κράτη μέλη σχετικά 
με την προστασία της μητρότητας και τη γονική άδεια.

Τροπολογία 54
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 
18 συναπτών εβδομάδων, που 

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας  τουλάχιστον 
18 συναπτών εβδομάδων, που 
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κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό.

κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό καθώς και 
τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων πριν 
από τον τοκετό.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η θέσπιση ενός ελάχιστου χρόνου αδείας προ τοκετού καθώς υπάρχει 
περίπτωση, η εγκυμονούσα εργαζόμενη να δεχτεί πιέσεις να εργαστεί όλο το διάστημα πριν από 
τον τοκετό, διακινδυνεύοντας την υγεία τόσο της ιδίας όσο και του παιδιού.

Τροπολογία 55
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Πρέπει να παρέχεται προστασία στις 
εγκύους, στις λεχώνες και στις 
γαλουχούσες εργαζόμενες κατά των 
κινδύνων για την υγεία σε περιπτώσεις 
μεγάλης και ασυνήθιστης διάρκειας του 
ωραρίου εργασίας. Δεν θα πρέπει 
ειδικότερα να υποχρεούνται να κάνουν 
υπερωρίεςκαθώς και να εργάζονται τη 
νύχτα ή τις Κυριακές και εορτές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009).
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.
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Τροπολογία 56
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η μέριμνα των παιδιών με αναπηρία 
συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τις 
εργαζόμενες μητέρες που θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Η 
εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των 
εργαζόμενων μητέρων που μεγαλώνουν 
παιδιά με αναπηρία απαιτεί τη χορήγηση 
πρόσθετης άδειας μητρότητας της οποίας 
η ελάχιστη διάρκεια πρέπει να 
καθορίζεται στην οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Τροπολογία 57
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για μια πραγματική ισότητα 
ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικό να 
λαμβάνουν οι άνδρες υποχρεωτική άδεια 
πατρότητας, με βάση όρους αντίστοιχους 
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με εκείνους της άδειας μητρότητας, 
εξαιρουμένης της διάρκειας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να δημιουργηθούν σταδιακά 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στην επαγγελματική 
δραστηριότητα και την οικογενειακή 
ζωή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στην άδεια πατρότητας υποχρεωτικός χαρακτήρας, έτσι ώστε οι άνδρες να 
μην υφίστανται κοινωνική πίεση προκειμένου να την αποποιηθούν. Είναι σημαντικό να σταλεί 
ένα μήνυμα προς την αγορά εργασίας για να φανεί ότι οι άνδρες πρέπει επίσης απαραιτήτως να 
απουσιάζουν από τη θέση τους και την εργασία τους όταν έχουν παιδιά και, κατά συνέπεια, ότι
η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, η οποία δεν αποτελεί μόνο κατεξοχήν κοινωνική αξία, αλλά και δικαίωμα και 
ευθύνη τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Τροπολογία 58
Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα ποσοστά γεννήσεων διαφέρουν 
πολύ μεταξύ των κρατών μελών. 
Επομένως θα ήταν σκόπιμο να 
αναζητηθούν ιδέες και βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών 
εκείνων που εξακολουθούν να έχουν 
υψηλά ποσοστά γεννήσεων ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζουν τη συνεχή 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επειδή κάποια κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά γεννήσεων και υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, αυτά τα μοντέλα πρέπει να αναλυθούν και να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης με σκοπό τη διαφύλαξη της  ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο ποσοστών και τη 
διατήρηση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 59
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
διατάξεις της οδηγίας 2002/73/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, 
όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις 
συνθήκες εργασίας, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης.

(14) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου και 
της λεχώνας ή γαλουχούσας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας 
τουλάχιστον 24 συναπτών εβδομάδων, 
που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον 
τοκετό, και καθιστά αναγκαίο τον 
υποχρεωτικό χαρακτήρα της άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον έξι εβδομάδων 
που θα χορηγούνται μετά τον τοκετό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η άδεια μητρότητας διαρκεί από 8 έως 45 εβδομάδες στα 27 κράτη μέλη της 
ΕΕ, εκ των οποίων ένα μέρος μετ’ αποδοχών. Σε μερικές χώρες πρέπει να ζητηθεί πρόσθετη 
άδεια για να συνεχιστεί ο θηλασμός πέραν της περιόδου της αμειβόμενης άδειας μητρότητας. Η 
αύξηση της άδειας μητρότητας από 14 σε 24 εβδομάδες θα επιτρέψει στις γυναίκες που έχουν 
γεννήσει πρόσφατα να θηλάσουν, εάν το αποφασίσουν, για συνεχή περίοδο έξη μηνών χωρίς να 
πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνάσματα με άλλες λύσεις, όπως η προσφυγή σε ιατρικά 
πιστοποιητικά.
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Τροπολογία 60
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα θύματα διακρίσεων πρέπει να 
απολαύουν επαρκούς νομικής 
προστασίας. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
παραμέτρους των νομοθετικών τους 
συστημάτων, ότι παρέχεται η δυνατότητα 
στις εγκύους να ασκούν τα δικαιώματά 
τους.

Or. de

Τροπολογία 61
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν και να προάγουν την ενεργή 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, και 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέσα 
από την ενθάρρυνση του διαλόγου με 
τους προαναφερόμενους φορείς θα 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να αποκτήσουν 
πληρέστερη γνώση και αντίληψη σχετικά 
με την ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας 
καθώς και με πιθανά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν, με στόχο την 
πάταξη των διακρίσεων.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στον αγώνα πάταξης των 
διακρίσεων. Μέσα από τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθετουν μπορούν να γίνουν ένας ακόμα 
δίαυλος πληροφόρησης των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, και πηγή γνώσης για τα 
κράτη μέλη καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία αναφορικά με διαφορά προβλήματα που 
πιθανόν ανακύπτουν. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι είναι σημαντική η ενεργή 
συμμετοχή τους και ο ανοικτός διάλογος.

Τροπολογία 62
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 1 προστίθεται η εξής 
παράγραφος:
"3α. Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει 
επιπροσθέτως ότι οι εργαζόμενες 
μπορούν να εκπληρώνουν τον ουσιαστικό 
ρόλο τους εντός της οικογένειας και 
προβλέπει ειδική και κατάλληλη 
προστασία για τη μητέρα και το παιδί."

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος τονίζει πόσο ζωτική σημασία έχει το να μπορούν οι εργαζόμενες να 
εκπληρώνουν τον ουσιαστικό ρόλο τους ως μητέρες.

Τροπολογία 63
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3β:
"3β. Η παρούσα οδηγία προστατεύει τις 
εγκύους, τις λεχώνες και τις γαλουχούσες  
εργαζόμενες στην περίπτωση των 
εξώγαμων και θετών παιδιών ή των 
παιδιών που τοποθετούνται σε ανάδοχες 
οικογένειες".

Or. it

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να επεκτείνει την προστασία των παιδιών που γεννιούνται 
εκτός γάμου, των θετών παιδιών ή των παιδιών  που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Τροπολογία 64
Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"α) έγκυος εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα, περιλαμβανομένων των 
οικιακών βοηθών, που είναι έγκυος και 
έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για 
την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες 
αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στη νομοθεσία για την  προστασία της 
μητρότητας.
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Τροπολογία 65
Συλβάνα Ράπτη, Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 α. Στο άρθρο 2, το στοιχείο β) 
τροποποιείται ως εξής: 
β) λεχώνα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα που διανύει το στάδιο της 
λοχείας, αλλά και η αποκτώσα μητέρα σε 
περίπτωση παρένθετης μητρότητας

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η αποκτώσα μητέρα να βρίσκεται κοντά στην φέρουσα μητέρα κατά την 
περίοδο λοχείας προκειμένου να διευκολυνθεί η θεμελίωση του μητρικού δεσμού.

Τροπολογία 66
Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 2, το στοιχείο (β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"β) λεχώνα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα, περιλαμβανομένων των 
οικιακών βοηθών, που διανύει το στάδιο 
της λοχείας κατά την έννοια της εθνικής 
νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει 
πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 
κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική·"
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες 
αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στη νομοθεσία για την  προστασία της 
μητρότητας.

Τροπολογία 67
Pascale Gruny

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Στο άρθρο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"γ) γαλουχούσα εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων 
των οικιακών βοηθών, που διανύει το 
στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια 
της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής 
και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες 
αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στη νομοθεσία για την  προστασία της 
μητρότητας.

Τροπολογία 68
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Στο άρθρο 4 ο τίτλος αντικαθίσταται 
από το εξής κείμενο:
"Αξιολόγηση, ενημέρωση και 
διαβούλευση"

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Τροπολογία 69
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
-1. Στην αξιολόγηση κινδύνου που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 
89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης ενσωματώνει 
αξιολόγηση των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, άνδρες 
και γυναίκες, ως προς την αναπαραγωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; 
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the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Τροπολογία 70
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1γ (νέα)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Όσον αφορά οιαδήποτε 
δραστηριότητα που ενδέχεται να 
εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσης 
στους παράγοντες, τις μεθόδους 
παραγωγής ή τις συνθήκες εργασίας, 
που περιλαμβάνονται στο μη 
εξαντλητικό κατάλογο του 
παραρτήματος Ι, πρέπει να αξιολογείται, 
από τον εργοδότη, η φύση, ο βαθμός και 
η διάρκεια της έκθεσης των 
εργαζόμενων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2 και των εργαζόμενων που 
ενδέχεται να βρεθούν σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό, στη συγκεκριμένη επιχείρηση 
ή/και εγκατάσταση, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, μέσω των υπηρεσιών 
προστασίας και πρόληψης που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, προκειμένου:
- να εκτιμηθεί κάθε κίνδυνος που απειλεί 
την ασφάλεια ή την υγεία καθώς και 
κάθε αντίκτυπος στην εγκυμοσύνη ή 
γαλουχία των εργαζομένων γυναικών 
κατά την έννοια του άρθρου 2 και των 
εργαζόμενων γυναικών που ενδέχεται να 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
- να καθορισθούν τα μέτρα που πρέπει 
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να ληφθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Τροπολογία 71
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1δ. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στην 
συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και 
εγκατάσταση, οι εργαζόμενες γυναίκες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 και οι 
εργαζόμενες γυναίκες που ενδέχεται να 
βρεθούν σε μία από τις καταστάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 ή/και οι 
εκπρόσωποί τους, καθώς και οι οικείοι 
κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καθώς και σχετικά με κάθε 
μέτρο που αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία κατά την εργασία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Amendment 72
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1ε (νέα)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ε. Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
2α. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για 
να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι ή/και 
οι εκπρόσωποί τους στη συγκεκριμένη 
επιχείρηση ή/και εγκατάσταση μπορούν 
να παρακολουθούν την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας ή να παρεμβαίνουν 
κατά την εφαρμογή της, ιδίως όσον 
αφορά τα μέτρα που αποφασίζονται από 
τον εργοδότη και τα οποία αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη της 
ευθύνης του εργοδότη για την έγκριση 
των εν λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 



PE430.643v01-00 20/66 AM\795886EL.doc

EL

consultation of workers and their representatives.

Τροπολογία 73
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1στ. Στο άρθρο 4 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

2β. Η διαβούλευση με τους εργαζομένους 
και η συμμετοχή των εργαζομένων ή/και 
των εκπροσώπων τους σε θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ."

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and
consultation of workers and their representatives.

Τροπολογία 74
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2α (νέα)



AM\795886EL.doc 21/66 PE430.643v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"2α. Επιπροσθέτως δεν απαιτείται από 
τις εγκύους να εκτελούν καθήκοντα όπως 
μεταφορά και άρση βαρέων αντικειμένων 
ή καθήκοντα που είναι επικίνδυνα ή 
εξαντλητικά ή επιβλαβή για την υγεία."

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι έγκυοι πρέπει να απαλλάσσονται όχι μόνον από δραστηριότητες που τις εκθέτουν σε 
υψηλούς κινδύνους αλλά και από καθήκοντα που συνεπάγονται μεγάλη σωματική προσπάθεια ή 
είναι επιβλαβή.

Τροπολογία 75
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Στο άρθρο 7 ο τίτλος αντικαθίσταται 
από το εξής κείμενο:
"Νυκτερινή εργασία"

Or. en

Τροπολογία 76
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 η (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1η. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου οι 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 να μην υποχρεούνται να εκτελούν 
νυκτερινή εργασία: 

α) κατά τη διάρκεια των δέκα εβδομάδων 
που προηγούνται του τοκετού·
β) κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της 
εγκυμοσύνης εφόσον είναι απαραίτητο 
για την υγεία της μητέρας ή του εμβρύου·
γ) κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου γαλουχίας.

Or. en

Τροπολογία 77
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο -1 θ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1θ. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το 
στοιχείο α αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:

α) μετακίνησης σε συμβατό ωράριο 
εργασίας ημέρας

Or. en
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Τροπολογία 78
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ι (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ι. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

2α. Οι εργαζόμενες που επιθυμούν να 
εξαιρεθούν από τη νυκτερινή εργασία, 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη, ενημερώνουν 
τον εργοδότη τους και στην περίπτωση 
που εμφαίνεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) υποβάλλουν ιατρικό 
πιστοποιητικό στον εργοδότη.

Or. en

Τροπολογία 79
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ια (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ια. Στο άρθρο 7 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

2β. Όσον αφορά μονογονικές οικογένειες 
και γονείς με παιδιά με βαριά αναπηρία, η 
περίοδος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να παρατείνεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 80
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ιβ (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ιβ. Στο άρθρο 7 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

2γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι 
πατέρες παιδιών ηλικίας κάτω των 12 
μηνών να μην υποχρεώνονται να 
εκτελούν νυχτερινή εργασία.

Or. en

Τροπολογία 81
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7α
Υπερωρίες
1. Οι έγκυοι και οι εργαζόμενες με παιδί 
ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών δεν 
οφείλουν να εκτελούν υπερωριακή 
εργασία.
2. Οι εργαζόμενες που θηλάζουν το παιδί 
τους δεν οφείλουν να εκτελούν 
υπερωριακή εργασία κατά τη διάρκεια 
της περιόδου γαλουχίας όταν είναι 
απαραίτητο προς το συμφέρον της υγείας 
τους και της υγείας του παιδιού τους."
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Or. en

Τροπολογία82
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Παρεμβάλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 7α
Υπερωρίες
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται ούτως ώστε να μην 
υποχρεούνται οι έγκυες, οι λεχώνες και οι 
γαλουχούσες εργαζόμενεςκατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και εξάμηνης 
περιόδου μετά τον τοκετό να εκτελούν 
υπερωρίες και να εργάζονται τις 
Κυριακές και τις εορτές.

Or. de

Τροπολογία 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 14
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.

Τροπολογία 84
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 24
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η άδεια μητρότητας διαρκεί από 8 έως 45 εβδομάδες στα 27 κράτη μέλη της 
ΕΕ, εκ των οποίων ένα μέρος μετ’ αποδοχών. Σε μερικές χώρες πρέπει να ζητηθεί πρόσθετη 
άδεια για να συνεχιστεί ο θηλασμός πέραν της περιόδου της αμειβόμενης άδειας μητρότητας. Η 
αύξηση της άδειας μητρότητας από 14 σε 24 εβδομάδες θα επιτρέψει στις γυναίκες που έχουν 
γεννήσει πρόσφατα να θηλάσουν, εάν το αποφασίσουν, για συνεχή περίοδο έξη μηνών χωρίς να 
πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνάσματα με άλλες λύσεις, όπως η προσφυγή σε ιατρικά 
πιστοποιητικά.
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Τροπολογία 85
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όσον αφορά τις τελευταίες τέσσερις 
εβδομάδες της περιόδου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ένα καθεστώς άδειας
για οικογενειακούς λόγους που υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί άδεια 
μητρότητας για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι 
παρέχει γενική προστασία στις 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 που είναι ισοδύναμη με το 
προβλεπόμενο στην παρούσα οδηγία 
επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, η 
συνολική περίοδος άδειας πρέπει να 
υπερβαίνει την περίοδο της γονικής 
άδειας που προβλέπεται στην οδηγία 
96/34/ΕΚ.
Η αμοιβή για τις τελευταίες τέσσερις 
εβδομάδες δεν είναι χαμηλότερη από το 
επίπεδο που εμφαίνεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 3 ή, εναλλακτικά, μπορεί να 
είναι ο μέσος όρος της αμοιβής για τις 18 
εβδομάδες άδειας μητρότητας, η οποία 
ισούται τουλάχιστον με τα δύο τρίτα του 
τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του μέσου 
μηνιαίου μισθού όπως ορίζεται σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία, με την 
επιφύλαξη τυχόν ανώτατου ορίου που έχει 
τεθεί από την εθνική νομοθεσία. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν τις 
περιόδους βάσει των οποίων 
υπολογίζονται οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί.

Or. en
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Τροπολογία 86
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όσον αφορά τις τελευταίες 4 
εβδομάδες της περιόδου που καθορίζεται
στην παράγραφο 1, το δικαίωμα που
προβλέπεται σε ένα κράτος μέλος για
χορήγηση άδειας για οικογενειακούς
λόγους μπορεί να θεωρείται άδεια
μητρότητας υπό το πρίσμα της παρούσας 
οδηγίας όταν η εθνική ρύθμιση 
διασφαλίζει επίπεδο προστασίας για τις 
εργαζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 2 που 
συμφωνεί με το επίπεδο που προβλέπει η 
οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η 
συνολική περίοδος της δικαιούμενης 
άδειας πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο 
που προβλέπεται στην οδηγία 96/34/ΕΚ. 
Οι αμοιβές για τις τελευταίες 4 εβδομάδες 
της άδειας μητρότητας δεν θα πρέπει να 
είναι χαμηλότερες από το επίδομα που 
προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 
11. Ως εναλλακτική λύση το ύψος των 
αμοιβών μπορεί να αντιστοιχεί στο ύψος 
της μέσης αμοιβής που καταβάλλεται 
στις 18 εβδομάδες της άδειας 
μητρότητας που ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 67% του τελευταίου μηνιαίου μισθού 
ή ενός μέσου μηνιαίου μισθού σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, ενώ, στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να προβλέπεται ανώτατο 
όριο στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν τις περιόδους 
σύμφωνα με τις οποίες υπολογίζονται οι 
μέσες μηνιαίες απολαβές.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη με κάπως μικρότερες περιόδους προστασίας της μητρότητας απ' ότι 
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προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής διαθέτουν διατάξεις για οικογενειακά επιδόματα που 
επιτρέπουν στις μητέρες να λαμβάνουν άδεια με ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, δεν θα πρέπει 
τα εν λόγω κράτη μέλη να επιβαρύνονται επιπλέον με υποχρεωτική παράταση της περιόδου 
προστασίας της μητρότητας, αλλά να ενθαρρύνονται να θεσπίζουν περαιτέρω καινοτόμες 
ρυθμίσεις για την προστασία της μητρότητας. Τούτο ενισχύει τα περιθώρια διακριτικής 
ευχέρειας των κρατών μελών και συνεπώς ανταποκρίνεται στην αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 87
Συλβάνα Ράπτη, Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων πριν και έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Η άδεια 
αυτή πρέπει να χορηγείται και στην 
περίπτωση γέννησης νεκρού εμβρύου ή 
να μην διακόπτεται στην περίπτωση που 
το νεογνό πεθάνει κατά την διάρκεια της, 
κατόπιν προσκόμισης, από την 
εργαζομένη, βεβαίωσης μαιευτήρα ιατρού 
ότι υπήρξε τοκετός. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ιατρικά υποστηρίζεται ότι οι τελευταίες εβδομάδες πριν τον τοκετό είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την ανάπτυξη του εμβρύου ενώ παράλληλα είναι πλέον αντικειμενική η δυσκολία 
της εγκύου να εργαστεί. Επιπλέον, είναι εύλογο να χορηγείται, στις περιπτώσεις γέννησης 
νεκρού εμβρύου ή θανάτου του νεογνού ένα διάστημα προκειμένου η γυναίκα να ανακάμψει 
σωματικά και ψυχολογικά.
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Τροπολογία 88
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά 
την έννοια του άρθρου 2 έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο 
κατά τον οποίο θα λάβουν το μη 
υποχρεωτικό τμήμα της άδειας 
μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων πριν και 8 εβδομάδων μετά 
τον τοκετό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός της διάρκειας της άδειας διασφαλίζει αφενός το γεγονός ότι παρέχεται 
προστασία στη μητέρα και το παιδί όταν ακριβώς τούτο απαιτείται περισσότερο και αφετέρου 
δίδεται στον εργοδότη μεγαλύτερη ασφάλεια προγραμματισμού απ' ότι με μια ρύθμιση που 
καθορίζει τη διάρκεια άδειας για την προστασία της μητρότητας κατά την κρίση της γυναίκας.

Τροπολογία 89
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας δύο
τουλάχιστον εβδομάδων που κατανέμεται 
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μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά 
την έννοια του άρθρου 2 έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο 
κατά τον οποίο θα λάβουν το μη 
υποχρεωτικό τμήμα της άδειας 
μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό.

σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις και/ή πρακτικές μεταξύ των 
περιόδων πριν και/ή μετά τον τοκετό. Τα
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την 
διάρκεια της άδειας μητρότητας πριν από 
τον τοκετό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen.
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.

Τροπολογία 90
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό, καθώς 
επίσης και υποχρεωτική άδεια 
μητρότητας τεσσάρων εβδομάδων πριν 
τον τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
οι εργαζόμενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 
ελεύθερα το χρόνο κατά τον οποίο θα 
λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα της 
άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ένα διάστημα υποχρεωτικής αδείας πριν από τον 
τοκετό, καθώς με αυτό τον τρόπο δε μπορεί καμία εργαζόμενη να εξαναγκαστεί  να εργαστεί ως 
το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης. Με τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού ελάχιστου διαστήματος 
αδείας πριν από τον τοκετό διασφαλίζεται κατά το ελάχιστο η υγεία τόσο της μέλλουσας 
μητέρας όσο και του αγέννητου παιδιού. 

Τροπολογία 91
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική πλήρως αμειβόμενη άδεια 
τουλάχιστον δέκα έξι εβδομάδων μετά τον 
τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
οι εργαζόμενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν 
ελεύθερα το χρόνο κατά τον οποίο θα 
λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα της 
άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό. Η υποχρεωτική άδεια των δέκα 
έξι εβδομάδων ισχύει για όλες τις 
εργαζόμενες ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των δεδουλευμένων ημερών.

Or. pt

Τροπολογία 92
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά 
την έννοια του άρθρου 2 έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο 
κατά τον οποίο θα λάβουν το μη
υποχρεωτικό τμήμα της άδειας 
μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να παρατείνουν το 
υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας 
κατ' ανώτατο όριο σε δέκα εβδομάδες 
μετά τον τοκετό και τέσσερις εβδομάδες 
πριν από τον τοκετό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εργαζομένων πρέπει να επικεντρωθεί στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τον 
τοκετό, όταν ο θηλασμός και η ανάπτυξη του παιδιού απαιτούν μεγάλη σωματική και 
διανοητική προσπάθεια από τις γυναίκες.

Τροπολογία 93
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό. Η περίοδος των έξι εβδομάδων 
υποχρεωτικής άδειας μητρότητας ισχύει 
για όλες τις εργαζόμενες ανεξάρτητα από 



PE430.643v01-00 34/66 AM\795886EL.doc

EL

τον αριθμό των ημερών εργασίας πριν 
από τον τοκετό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Τροπολογία 94
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων πριν και τουλάχιστον έξι 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 
οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα 
της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον 
τοκετό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική προστασία της μητρότητας προ του τοκετού είναι ευνοϊκή για την υγεία των 
εγγύων γυναικών καθότι κατά την περίοδο εκείνη εκτίθενται σε ιδιαίτερες σωματικές 
επιβαρύνσεις και λόγω των εντάσεων και των πιέσεων στον τόπο εργασίας τις εβδομάδες πριν 
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από τον τοκετό, αφενός, αυξάνεται ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού και αφετέρου, δεν έχουν τη 
δυνατότητα οι εν λόγω εργαζόμενες να προετοιμασθούν επαρκώς για τις αποδεδειγμένα 
υπερβολικές σωματικές και ψυχικές επιβαρύνσεις στην περίοδο μετά τον τοκετό.

Τροπολογία 95
Συλβάνα Ράπτη, Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση διακοπής της 
εγκυμοσύνης, λόγω επιπλοκών πριν από 
την 28η εβδομάδα, να χορηγείται στην 
εργαζομένη άδεια τουλάχιστον έξι 
εβδομάδων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός της γυναίκας χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα για να ανακάμψει μετά από 
μια αποτυχημένη κύηση.

Τροπολογία 96
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εργαζόμενη δηλώνει την περίοδο 
που έχει επιλέξει για την άδεια 
μητρότητας τρεις μήνες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική δήλωση των ημερομηνιών άδειας μητρότητας θα διευκολύνει τους εργοδότες να 
προγραμματίζουν την εργασία και θα συμβάλει στην αποφυγή οργανωτικών προβλημάτων.

Τροπολογία 97
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εργαζόμενη πρέπει να δηλώσει την 
περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
από την ημερομηνία έναρξής της.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 25 της εισηγήτριας αναφέρει ότι οι έγκυες εργαζόμενες δεν πρέπει να 
εξαναγκάζονται να εργάζονται υπερωριακά κατά τους 3 μήνες που προηγούνται του τοκετού.
Εάν η εργαζόμενη δηλώνει την περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια μητρότητας περίπου 
εκείνη τη στιγμή είναι ευκολότερο για τον εργοδότη της να προβεί σε ρυθμίσεις για την 
αναπλήρωσή της.

Τροπολογία 98
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού η 
περίοδος άδειας μητρότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
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αυξάνεται κατά τέσσερις εβδομάδες για 
κάθε βρέφος.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το συνολικό χρονικό διάστημα κανονικής άδειας εκφράζεται επίσης σε εβδομάδες.

Τροπολογία 99
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τμήμα της άδειας προ τοκετού 
παρατείνεται κατά την περίοδο που 
μεσολαβεί μεταξύ της αναμενόμενης και 
της πραγματικής ημερομηνίας του 
τοκετού, χωρίς να μειωθεί το 
υπολειπόμενο τμήμα της άδειας.   

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβλέπει και να προγραμματίζει την επιστροφή 
της εργαζόμενης σε περίπτωση ενδεχόμενης καθιστέρησης του τοκετού.

Τροπολογία 100
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες 
και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της 
πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους επικουρικότητας μια τέτοιου είδους ρύθμιση θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών. Επίσης δεν είναι απαραίτητο να απαριθμούνται παραδείγματα των 
περιπτώσεων στις οποίες θα πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη άδεια μητρότητας. Τούτο θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να προσδιορίζουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 101
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες 
και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της 
πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
ιατρικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις 
παρατείνεται η άδεια μητρότητας. Η 
διάρκεια της άδειας αυτής πρέπει να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων. Σε περίπτωση γέννησης 
νεογνών με αναπηρία πρέπει να 
παρατείνεται η άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον κατά 8 εβδομάδες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να απαριθμούνται παραδείγματα των περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να 
προβλέπεται πρόσθετη άδεια μητρότητας και τούτο θα πρέπει να επαφίεται στην διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών. Η μόνη εξαίρεση είναι η γέννηση νεογνών με αναπηρία δεδομένου 
ότι στην περίπτωση αυτή απαιτείται η μέγιστη προστασία.

Τροπολογία 102
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες 
και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης 
άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρία 
και πολλαπλού τοκετού και όταν η μητέρα 
έχει κάποια αναπηρία, χορηγείται πλήρως 
αμειβόμενη πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια 
της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης περίοδο 
δώδεκα εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης 
άδειας σε περίπτωση θνησιγένειας.

Or. pt

Τροπολογία 103
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται με την 

διαγράφεται
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εγκυμοσύνη, που χορηγείται τέσσερις 
εβδομάδες ή περισσότερο πριν από τον 
τοκετό, δεν έχει επίπτωση στη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
κοινωνικών εταίρων στα κράτη μέλη η δυνατότητα να καταλήγουν σε ενδεδειγμένα μέτρα.

Τροπολογία 104
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη, που χορηγείται τέσσερις 
εβδομάδες ή περισσότερο πριν από τον 
τοκετό, δεν έχει επίπτωση στη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας. 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απορρίπτεται ο μη συνυπολογισμός περιόδων αναρρωτικής άδειας στην άδεια 
μητρότητας για περίοδο έως και 4 εβδομάδες δεδομένου ότι έτσ παρατείνεται δυσανάλογατη 
συνολική περίοδος άδειας σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη ευελιξία του δικαιώματος να 
λαμβάνεται άδεια μητρότητας. Ο μη συνυπολογισμός των περιόδων αυτών εξασφαλίζει ότι οι 
εργοδότες μπορούν να έχουν την απαραίτητη δυνατότητα να προβλέπουν και να 
προγραμματίζουν την επιστροφή της εργαζόμενης.
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Τροπολογία 105
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη, που χορηγείται τέσσερις
εβδομάδες ή περισσότερο πριν από τον 
τοκετό, δεν έχει επίπτωση στη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή 
επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη, που χορηγείται έξι εβδομάδες 
ή περισσότερο πριν από τον τοκετό, 
συνυπολογίζεται στη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας.

Or. de

Τροπολογία 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στην περίπτωση των 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 107
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 8α

Άδεια πατρότητας/συν-μητρότητας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε ο εργαζόμενος του οποίου η 
σύζυγος ή η σύντροφος είναι λεχώνα να 
δικαιούται συνεχή περίοδο μη 
μεταβιβάσιμης και πλήρως αμειβόμενης 
άδειας πατρότητας/συν-μητρότητας, 
υποχρεωτικής διάρκειας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδων, η οποία λαμβάνεται μετά τον 
τοκετό της συζύγου/συντρόφου τους.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος του 
οποίου η σύζυγος ή η σύντροφος είναι 
λεχώνα λαμβάνει ειδική άδεια που 
περιλαμβάνει το τμήμα της άδειας 
μητρότητας του οποίου δεν έγινε χρήση 
σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής 
αδυναμίας της μητέρας."

Or. en

Τροπολογία 108
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 8α

Άδεια πατρότητας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
έχουν νεογέννητο παιδί να δικαιούνται 
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συνεχή περίοδο άδειας πατρότητας 
πλήρως αμειβόμενης και μη 
μεταβιβάσιμης, διάρκειας τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων, εκ των οποίων δύο 
υποχρεωτικές, που θα λαμβάνεται μετά 
τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου τους.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι οι πατέρες μπορούν να 
λαμβάνουν ειδική άδεια που αντιστοιχεί 
σε οιοδήποτε τμήμα της άδειας 
μητρότητας του οποίου δεν έγινε χρήση 
σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής 
αδυναμίας της μητέρας.

Or. pt

Τροπολογία 109
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Απαγόρευση απόλυσης

Προκειμένου να εξασφαλισθεί στις 
εργαζόμενες γυναίκες, κατά την έννοια
του άρθρου 2, η άσκηση των 
δικαιωμάτων τους για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειάς τους, όπως 
αυτά αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο, 
προβλέπεται ότι: 
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου να 
απαγορευτεί η απόλυση και οποιαδήποτε 
προετοιμασία για την απόλυση των 
εργαζομένων γυναικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 2, επί διάστημα εκτεινόμενο 
από την αρχή της εγκυμοσύνης τους ως 
το τέλος της άδειας μητρότητας που 
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προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που 
δεν συνδέονται με την κατάστασή τους 
και γίνονται δεκτές από τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, 
ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η 
αρμόδια αρχή.
2. Σε περίπτωση που απολυθεί 
εργαζόμενη γυναίκα, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, εντός του χρονικού 
διαστήματος που προβλέπεται στο σημείο 
1, ο εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς. Εάν η 
απόλυση πραγματοποιηθεί εντός έξι 
μηνών από το τέλος της άδειας 
μητρότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, ο εργοδότης 
πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την 
απόλυση γραπτώς, εάν το ζητήσει η 
ενδιαφερομένη.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται για να προστατευτούν οι 
εργαζόμενες γυναίκες, κατά την έννοια 
του άρθρου 2, από τις επιπτώσεις 
απόλυσης η οποία είναι παράνομη 
δυνάμει των σημείων 1 και 2.
4. Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 
εργαζομένης λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας 
μητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 
8 συνιστά διάκριση κατά την έννοια της 
οδηγίας 2002/72/ΕΚ, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 
2006/54/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των διατάξεων για την προστασία σε περίπτωση απόλυσης θα συνεπαγόταν σοβαρή 
οικονομική και οργανωτική επιβάρυνση για τους εργοδότες χωρίς να ενδείκνυται απαραίτητα 
για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Υπό το πρίσμα της επικουρικότητας και λόγω 
των συναφών οικονομικών παραμέτρων θα πρέπει να αποφασίζουν τα κράτη μέλη για μια 
επέκταση των διατάξεων αυτών.
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Τροπολογία 110
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, 
ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η 
αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να 
προλαμβάνεται οιαδήποτε διακοπή της 
άδειας μητρότητας, της άδειας 
πατρότητας ή της ειδικής άδειας για τη 
φροντίδα παιδιού για λόγους που 
εξυπηρετούν τον εργοδότη, και
προκειμένου να απαγορευτεί η απόλυση 
και οποιαδήποτε προετοιμασία για την 
απόλυση των εργαζομένων γυναικών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, επί διάστημα 
εκτεινόμενο από την αρχή της 
εγκυμοσύνης τους έως ένα έτος μετά τον 
τοκετό.

Or. pt

Τροπολογία 111
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
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άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

άρθρο 8 παράγραφος 1, καθώς και μέχρι 
τα πρώτα γενέθλια του παιδιού, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενες πρέπει να προστατεύονται για το σύνολο της περιόδου της άδειας μητρότητας 
και η προστασία αυτή πρέπει να επεκταθεί μέχρι τα πρώτα γενέθλια του παιδιού.

Τροπολογία 112
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση των εργαζομένων γυναικών, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, επί διάστημα 
εκτεινόμενο από την αρχή της 
εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της άδειας 
μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την 
κατάστασή τους και γίνονται δεκτές από 
τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, 
ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η 
αρμόδια αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί ότι έχει γίνει προετοιμασία για οποιαδήποτε απόλυση, 
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ή ότι τούτο δεν έχει συμβεί, και για το λόγο αυτό η διάταξη αυτή προκαλεί μάλλον αβεβαιότητα 
δικαίου και δεν παρέχει διευκρινίσεις.

Τροπολογία 113
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως τουλάχιστον 16 
εβδομάδες μετά τον τοκετό, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια αναφέρεται σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Το συνολικό χρονικό διάστημα 
κανονικής άδειας εκφράζεται επίσης σε εβδομάδες.

Τροπολογία 114
Licia Ronzulli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία 
για την απόλυση των εργαζομένων 
γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2 
έως τα πρώτα γενέθλια του παιδιού, εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να επεκταθεί η απαγόρευση απόλυσης έως τα πρώτα γενέθλια του παιδιού 
δεδομένου ότι οι μητέρες χρειάζονται αυξημένη προστασία μόλις λήξει αυτή καθαυτή η άδεια 
μητρότητας.

Τροπολογία 115
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
ασφάλεια και την υγεία των εγκύων ή 
γαλουχουσών εργαζομένων, όσον αφορά 
τις εργονομικές συνθήκες, τον χρόνο 
εργασίας (περιλαμβανομένης της 
νυκτερινής εργασίας και της αλλαγής 
εργασίας), την ένταση της εργασίας, 
καθώς και την αυξημένη προστασία από 
ειδικούς μολυσματικούς παράγοντες, 
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επικίνδυνες ουσίες και ιοντίζουσα 
ακτινοβολία· τούτο περιλαμβάνει την 
υποχρέωση του εργοδότη να προσαρμόζει 
τον χώρο εργασίας στις ανάγκες των 
εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων 
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων στην εργασία πρέπει να αποτελεί κύριο 
μέλημα της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 116
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη 
γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο σημείο 1, ο εργοδότης 
πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την 
απόλυση γραπτώς. Εάν η απόλυση 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από το 
τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο 
εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη 
γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, 
εντός του χρονικού διαστήματος που 
προβλέπεται στο σημείο 1 ή εντός έξι 
μηνών από το τέλος της άδειας 
μητρότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 1, ο εργοδότης πρέπει να 
δικαιολογήσει δεόντως την απόλυση 
γραπτώς. Τούτο δεν θίγει τις βασικές 
προϋποθέσεις απόλυσης σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο.

Or. de
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Τροπολογία 117
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για να 
απαγορεύονται οι διακρίσεις κατά των 
εγκύων στην αγορά εργασίας με τη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσληψης, 
εφόσον ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις 
για τη θέση που ζητούν.

Or. en

Τροπολογία 118
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης 
αμοιβής ή/και του ευεργετήματος 
ισοδυνάμου επιδόματος των εργαζομένων 
γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2, 
πρέπει να εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην 
πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.
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Τροπολογία 119
Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α.  οι εργαζόμενες, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, που αποκλείονται από την 
εργασία τους από τον εργοδότη που δεν τις 
θεωρεί κατάλληλες για εργασία χωρίς να 
έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από 
την εργαζομένη, λαμβάνουν αμοιβή ίση με 
τον πλήρη μισθό τους έως την έναρξη της 
άδειας μητρότητας κατά την έννοια του 
άρθρου 8 παράγραφος 2.

1α. οι εργαζόμενες, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, που αποκλείονται από την 
εργασία τους από τον εργοδότη που δεν τις 
θεωρεί κατάλληλες για εργασία χωρίς να 
έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από 
την εργαζομένη, πρέπει με δική τους 
πρωτοβουλία να συμβουλεύονται γιατρό. 
Εάν ο γιατρός αυτός πιστοποιεί τη μη 
καταλληλότητα των γυναικών για 
εργασία, είτε πρέπει να εξακολουθήσουν 
να απασχολούνται κανονικά από τον 
εργοδότη είτε λαμβάνουν αμοιβή ίση με 
τον πλήρη μισθό τους έως την έναρξη της 
άδειας μητρότητας κατά την έννοια του 
άρθρου 8 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την επίσκεψη του γιατρού της ελεύθερης επιλογής της γυναίκας διαπιστώναται αν είναι 
πραγματικά ή όχι ασθενής. Μόνο με σαφή στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα.

Τροπολογία 120
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 αα (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στο άρθρο 11 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 1 αα:
1αα. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εγκρίνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα 
παρακολούθησης για την προστασία και 
την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων 
και των λεχώνων στο χώρο εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άγχος κατά την εργασία μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες για τις εγκύους και 
τις μητέρες νεογνών, αλλά και συνέπειες για τα έμβρυα και τα νεογνά. Χρειαζόμαστε μέτρα 
παρακολούθησης από την άποψη της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 121
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ)  το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους··

γ)  το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά 
την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν 
στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες 
θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν 
είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους· σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης 
ή εκ βάθρων αναδιοργάνωσης της 
διαδικασίας παραγωγής πρέπει να 
παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα στον 
φορέα εκπροσώπησης των συμφερόντων 
των εργαζομένων να εξετάζει από κοινού 
με τον εργοδότη τις επιπτώσεις των 
μεταβολών αυτών στους θιγόμενους 
εργαζόμενους.
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Or. de

Τροπολογία 122
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 
επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται με την υγεία της 
εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) είναι κατάλληλο ισοδύναμο 
εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με 
τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού. Οι εργαζόμενες σε άδεια 
μητρότητας λαμβάνουν πλήρη μισθό και 
το επίδομα είναι το 100% του τελευταίου 
μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου 
μισθού. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταβολή του μισθού στο ακέραιο στις γυναίκες συνιστά εγγύηση ότι οι γυναίκες δεν θα 
ζημιώνονται οικονομικά εξαιτίας της απόφασής τους να αποκτήσουν παιδιά. Πολλά κράτη μέλη 
προβλέπουν ήδη καταβολή μεταξύ 80% και 100% του μέσου όρου των αποδοχών κατά τη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας. Πέραν αυτού οι έγκυοι εργαζόμενες δεν πρέπει να τιμωρούνται 
οικονομικά για την απόφασή τους να αποκτήσουν παιδί.
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Τροπολογία 123
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.  το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 
2 στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο 
εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με 
τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 
επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται με την υγεία της 
εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο από το επίδομα που λαμβάνει 
η εργαζόμενη κατά την έννοια του άρθρου 
2 σε περίπτωση διακοπής της 
δραστηριότητας για λόγους που 
συνδέονται με την υγεία της εργαζομένης
ή από τα 2/3 του τελευταίου μηνιαίου 
μισθού της εργαζομένης σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, ενώ ο εθνικός νομοθέτης 
μπορεί να καθορίζει ανώτατα όρια και 
περιόδους αναφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Τροπολογία 124
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 
επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται με την υγεία της 
εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται ισοδύναμο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον 
τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του 100% 
του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του 
μέσου μηνιαίου μισθού της εργαζόμενης. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν 
την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται 
ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

Or. pt

Τροπολογία 125
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος  3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:
3α) πρέπει να εξασφαλισθεί το δικαίωμα 
των εργαζομένων σε άδεια μητρότητας 
να λαμβάνουν αυτομάτως κάθε 
μισθολογική αύξηση, κατά περίπτωση, 
χωρίς να πρέπει να διακόψουν προσωρινά 
την άδεια μητρότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν της μισθολογικής 
αυξήσεως.

Or. en



PE430.643v01-00 56/66 AM\795886EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης μισθού για τη θέση εργαζομένων σε άδεια μητρότητας, αυτή 
εφαρμόζεται αυτομάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένες να διακόψουν την άδεια 
μητρότητας για να λάβουν τον υψηλότερο μισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους.
Περιορίζεται επίσης και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέματος 
αυτού.

Τροπολογία 126
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 
2, δύνανται, κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας ή όταν επιστρέφουν από την 
άδεια μητρότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8, να ζητούν αλλαγές του ωραρίου 
και των μορφών εργασίας τους, και ότι οι 
εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να 
εξετάζουν το αίτημα αυτό, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι οι 
εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 
2, καθώς επίσης και οι εργαζόμενες 
αποκτούσες παιδί με τη διαδικασία της 
παρένθετης μητρότητας δικαιούνται όταν 
επιστρέφουν από την άδεια μητρότητας, 
όπως προβλέπει το άρθρο 8, για το 
χρονικό διάστημα 30 μηνών, είτε να 
προσέρχονται μία (1) ώρα αργότερα, είτε 
να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) 
ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. 
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, 
το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται 
μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως 
για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία (1) 
ώρα ημερησίως για 6 επιπλέον μήνες. Η 
παραπάνω ρύθμιση δεν πρέπει να έχει 
καμία μισθολογική επίπτωση.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό και εμπράκτως να ενισχύσουμε την προσπάθεια που γίνεται για τη 
συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
τονώσουμε τη γεννητικότητα στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη που γερνάει ολοένα και 
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περισσότερο, θα πρέπει να αυξήσουμε τη γυναικεία απασχόληση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν 
σημαντικά θέματα οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικού χαρακτήρα

Τροπολογία 127
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -4 (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-4) Στο άρθρο 12 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους 
στο κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική στα 
διάφορα κράτη μέλη, την επικύρωση ή 
σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
που ορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εγκύων εργαζομένων, των λεχώνων 
και γαλουχουσών εργαζομένων κατά την 
εργασία.
Οι συλλογικές αυτές συμβάσεις και οι 
συμβάσεις που ισχύουν την ... * καθώς 
και οιεσδήποτε παρατάσεις αυτών των 
συμβάσεων, μπορούν, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούν την γενική 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών εργαζομένων (με την 
επιφύλαξη των όρων και περιορισμών 
που προβλέπονται από τα κράτη μέλη) να 
εισάγουν ρυθμίσεις και διατάξεις που 
διαφέρουν από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι 
συνάδουν προς τους στόχους της οδηγίας 
και τους τηρούν."
*ΕΕ: παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.
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Or. da

Αιτιολόγηση

Αρκετές χώρες έχουν ήδη καλύτερες διατάξεις για την άδεια μητρότητας από αυτές που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Σε μερικά κράτη μέλη οι περισσότερες ρυθμίσεις για την 
άδεια μητρότητας καθορίζονται από εργοδότες και εργαζόμενους. Εάν οι συλλογικές συμβάσεις 
παραμένουν πιστές στους στόχους της οδηγίας για τις εγκύους εργαζόμενες, πρέπει να είναι 
δυνατόν να επικυρώνονται ή να συνάπτονται τέτοιες συμβάσεις. Τούτο συνάδει προς τις αρχές 
της ευελιξίας με ασφάλεια και θα έχει ευεργετική επίπτωση στους εργαζομένους που αφορά η 
οδηγία.

Τροπολογία 128
Milan Cabrnoch

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12α:

διαγράφεται

Άρθρο 12α

Βάρος απόδειξης

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα που του 
αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
της οδηγίας.
2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους 
για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με
την απόδειξη.
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3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
ποινικές διαδικασίες.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 
για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία παραβιάζει την αρχή του τεκμήριου αθωότητας και θα διαταράξει την 
ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Εκείνου που διατυπώνουν την κατηγορία πρέπει 
να είναι υποχρεωμένοι να την αποδείξουν. Δεν είναι δυνατόν να ζητείται από το άλλο μέρος, 
όταν δηλώνει ότι δεν "συμβαίνει τίποτα" να προσκομίζει αποδείξεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

Τροπολογία 129
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12α:

διαγράφεται

«Άρθρο 12α
Βάρος απόδειξης

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα που του 
αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
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περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
της οδηγίας.
2.  Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους 
για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με 
την απόδειξη.
3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
ποινικές διαδικασίες.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 
για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αντιστροφής των αποδείξεων δεν θα πρέπει να προβλέπεται στην οδηγία δεδομένου 
ότι τούτο συνεπάγεται άσκοπες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τον εργοδότη (υποχρέωση να 
παράσχει συνεκτική τεκμηρίωση) και συνεπώς νέα εμπόδια για την απασχόληση των γυναικών.

Τροπολογία 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12α:

διαγράφεται

«Άρθρο 12α
Βάρος απόδειξης

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
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όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα που του 
αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
της οδηγίας.
2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους 
για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με 
την απόδειξη.
3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
ποινικές διαδικασίες.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 
για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αντιστροφής των αποδείξεων δεν θα πρέπει να προβλέπεται στην οδηγία δεδομένου 
ότι τούτο συνεπάγεται άσκοπες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις για τον εργοδότη (υποχρέωση να 
παράσχει συνεκτική τεκμηρίωση) και συνεπώς νέα εμπόδια για την απασχόληση των γυναικών.

Τροπολογία 131
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
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όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα που του 
αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της 
οδηγίας.

όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
παραβιαστεί δικαίωμα που του 
αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά 
περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η 
παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο ή 
στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 
παραβίαση της οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται μνεία του εργοδότη ως ενός από τα πρόσωπα που ενέχονται ανεξάρτητα από 
το εάν είναι εναγόμενος.

Τροπολογία 132
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. 

Διαγραφή

Or. el
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Αιτιολόγηση

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων. Μέσα σε μια σχέση εργασίας που 
είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε 
περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την αλήθεια ή μη των ισχυρισμών 
της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου 
εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας. 

Τροπολογία 133
Συλβάνα Ράπτη, Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α –  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο 
διερευνά τα πραγματικά περιστατικά της 
υπόθεσης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καθίστα αποτελεσματικότερη την προστασία της θιγόμενης εργαζόμενης γυναίκας.

Τροπολογία 134
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 α –  παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 5. Οι παράγραφοι 1 έως 3 ισχύουν επίσης 
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για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.»

για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.»

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων.

Μέσα σε μια σχέση εργασίας που είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης 
πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την 
αλήθεια ή μη των ισχυρισμών της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά 
αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την 
προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

Τροπολογία 135
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
 Άρθρο 12 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη 
τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των προσώπων από τυχόν δυσμενή 
μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που 
υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας 
τις οποίες έχουν κινήσει με σκοπό να 
εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα που παρέχει η παρούσα 
οδηγία.

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη 
τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
των προσώπων ή/και μαρτύρων από τυχόν 
δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια 
που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή 
διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει με 
σκοπό να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με 
τα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα 
οδηγία.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της προστασίας έναντι αντιποίνων και στους μάρτυρες δύναται να διασφαλίσει την 
απρόσκοπτη και έγκυρη συμμετοχή τους στην εκδίκαση της καταγγελίας, δίχως το φόβο τυχόν 
δυσμενούς μεταχείρισης. 
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Τροπολογία 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την 
καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν 
δύναται να περιορίζεται από τον 
καθορισμό προηγούμενου ανώτατου 
ορίου, και πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την 
καταβολή αποζημίωσης και πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές και αναλογικές.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εκ μέρους της ΕΕ του περιορισμού των δικαιωμάτων για καταβολή 
αποζημίωσης περιορίζει δυσανάλογα τα περιθώρια ελιγμών των κρατών μελών και τα 
υποχρεώνει να υιοθετούν λεπτομερείς διατάξεις που δεν συμφωνούν με τα δικαστικά τους 
νομοθετικά μέτρα.
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας ή οι φορείς που ορίζονται στο 
άρθρο 20 της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 
2006/54/ΕΚ για την προώθηση, την 
ανάλυση, την παρακολούθηση και την 
υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων 
των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου, είναι αρμόδιοι για θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, όταν τα ζητήματα 
αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο την ίση 
μεταχείριση και όχι την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του περιορισμού της γραφειοκρατίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στα μέτρα 
συμβατότητας. Η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στους εθνικούς φορείς ισότητας για την 
προστασία των μητέρων αντιτίθεται κατά τα φαινόμενα στο στόχο αυτό.


