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Τροπολογία 74
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 137 παράγραφος 2 και το άρθρο 
141 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153,παράγραφος 2,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 92/85/ΕΟΚ αφορά - δεδομένης της βιολογικής κατάστασης των γυναικών πριν και 
μετά τον τοκετό καθώς και με γνώμονα τη νομολογία του ΔΕΚ - τη βελτίωση των νομικών 
διατάξεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Κανείς άλλος εκτός από την εργαζόμενη 
μητέρα δεν μπορεί να πάρει άδεια για να γεννήσει. Αυτή η οδηγία επομένως δεν αφορά τα 
ζητήματα ισότητας των ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και 
απασχόλησης ή επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 
Το άρθρο 141 δεν πρέπει να μνημονεύεται.

Τροπολογία 75
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 137 παράγραφος 2 και το άρθρο 
141 παράγραφος 3,

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 153,παράγραφος 2,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
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et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Τροπολογία 76
Siiri Oviir

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το δικαίωμα της γυναίκας που έχει 
λάβει άδεια μητρότητας να επιστρέφει, 
μετά το πέρας της άδειας αυτής, στην 
εργασία της ή σε ισοδύναμη θέση 
θεσπίζεται από το άρθρο 15 της οδηγίας 
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 (εφαρμογή της αρχής 
των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης).

Or. et

Αιτιολόγηση

Στις προτάσεις της πράξης που τροποποιεί την οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν περιέχεται μνεία του 
άρθρου 15 της οδηγίας 2006/54/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
ρυθμίζει τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίζονται σε μια γυναίκα που επιστρέφει στην 
εργασία μετά από άδεια μητρότητας.
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Τροπολογία 77
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 141 της Συνθήκης 
προβλέπει ότι το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251, και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα με 
τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 92/85/ΕΟΚ αφορά - δεδομένης της βιολογικής κατάστασης των γυναικών πριν και 
μετά τον τοκετό καθώς και με γνώμονα τη νομολογία του ΔΕΚ - τη βελτίωση των νομικών 
διατάξεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Κανείς άλλος εκτός από την εργαζόμενη μητέρα δεν μπορεί να πάρει άδεια για να γεννήσει.

Αυτή η οδηγία επομένως δεν αφορά τα ζητήματα ισότητας των ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης 
στον τομέα της εργασίας και απασχόλησης ή επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Το άρθρο 141 δεν πρέπει να μνημονεύεται.

Τροπολογία 78
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 141 της Συνθήκης 
προβλέπει ότι το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251, και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και 

διαγράφεται
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Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα με 
τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Τροπολογία 79
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν 
ασχολείται μόνο με την υγεία και την 
ασφάλεια των εγκύων ή λεχώνων ή 
γαλουχουσών εργαζομένων αλλά, επίσης, 
με εγγενή ζητήματα ίσης μεταχείρισης, 
όπως με το δικαίωμα επιστροφής στην 
ίδια ή ανάλογη θέση εργασίας και τους 
κανόνες περί απόλυσης και δικαιωμάτων 
απασχόλησης ή περί καλύτερης 
οικονομικής στήριξης κατά την άδεια, ο 
συνδυασμός των άρθρων 137 και 141 
αποτελεί τη νομική βάση της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
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condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Τροπολογία 80
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν 
ασχολείται μόνο με την υγεία και την 
ασφάλεια των εγκύων ή λεχώνων ή 
γαλουχουσών εργαζομένων αλλά, επίσης, 
με εγγενή ζητήματα ίσης μεταχείρισης, 
όπως με το δικαίωμα επιστροφής στην 
ίδια ή ανάλογη θέση εργασίας και τους 
κανόνες περί απόλυσης και δικαιωμάτων 
απασχόλησης ή περί καλύτερης 
οικονομικής στήριξης κατά την άδεια, ο 
συνδυασμός των άρθρων 137 και 141 
αποτελεί τη νομική βάση της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.
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Τροπολογία 81
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συγκεκριμένα την απόφασή του της 11ης 
Οκτωβρίου 2007 στην υπόθεση Paquay 
(C-460/06), τα προπαρασκευαστικά 
μέτρα ή η προετοιμασία για την απόλυση 
περιλαμβάνουν αναζήτηση και εύρεση 
αντικατάστασης για την εργαζόμενη λόγω 
της εγκυμοσύνης και/ή της γεννήσεως 
τέκνου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι όροι προετοιμασία για την απόλυση μπορεί να δημιουργήσουν ανασφάλεια δικαίου, 
δεδομένου ότι δεν πρόκειται για καθορισμένη νομική έννοια. Δεδομένου ότι ο στόχος που 
επιδιώκεται με τη συμπερίληψη του όρου αυτού στην οδηγία είναι να προλαμβάνονται 
καταστάσεις όπως εκείνες που ανέκυψαν στην υπόθεση Paquay, πρέπει να περιληφθεί σε 
αιτιολογική σκέψη ειδική μνεία για να διευκρινισθεί ο όρος.

Τροπολογία 82
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 
23 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση λόγω 
φύλου και απαιτούν την εξασφάλιση 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε 

διαγράφεται
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όλους τους τομείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Τροπολογία 83
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, μία από τις ουσιαστικές 
αποστολές της Κοινότητας είναι η 
προαγωγή της ισότητας. Παρομοίως, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
της Συνθήκης, η Κοινότητα επιδιώκει να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 
προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της. 

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Τροπολογία 84
Iratxe García Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η σύσταση της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας της 16ης Απριλίου 
2002, σχετικά με μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τη διατροφή του βρέφους 
και του παιδιού αναφέρει ότι ο 
αποκλειστικός μητρικός θηλασμός κατά 
τους έξι πρώτους μήνες της ζωής ενός 
παιδιού εξασφαλίζει βέλτιστη ανάπτυξη 
και εξέλιξη. Με βάση την εν λόγω 
σύσταση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τη χορήγηση άδειας με 
σκοπό την εκπλήρωση αυτού του στόχου. 

Or. es

Τροπολογία 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (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 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι στόχοι που εξαγγέλθηκαν στα 
συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Μαρτίου 
2002, ορίζουν ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να άρουν τα εμπόδια στη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και να έχουν στόχο την παροχή 
έως το 2010 βρεφονηπιακής μέριμνας για 
το 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας 
των τριών ετών και της ηλικίας 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για 
το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας 
κάτω των τριών ετών, και ότι τα παιδιά 
αυτά θα πρέπει να έχουν ισότιμη 
πρόσβαση στην εν λόγω μέριμνα τόσο 
στις πόλεις όσο και στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
το γεγονός ότι η οδηγία του Συμβουλίου 
96/34/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά 
με τη συμφωνία πλαίσιο για τη γονική 
άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη 
CEEP και τη CES που βασίζεται σε 
συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων, 
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ρυθμίζει ήδη επαρκώς τον συνδυασμό 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  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.
_______________________

1 ΕΕ L 145, 19.6.1996, σ. 4

Or. de

Τροπολογία 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 89
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μία από τις έξι προτεραιότητες που 
περιλαμβάνονται στο χάρτη πορείας για 
την ισότητα ανδρών και γυναικών 2006-
2010 είναι η επίτευξη καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και 
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανέλαβε να 
επανεξετάσει την υφιστάμενη νομοθεσία 
σε θέματα ισότητας των φύλων με σκοπό 
να την εκσυγχρονίσει, όπου χρειάζεται. Η 
Επιτροπή εξήγγειλε επίσης ότι, για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης σε θέματα 
ισότητας των φύλων, σκοπεύει «να 
αναθεωρήσει την υπάρχουσα νομοθεσία 
για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ που 
δεν περιλαμβάνεται στην αναδιατύπωση 
του 2005 […] με σκοπό την ενημέρωση, 
τον εκσυγχρονισμό και την αναδιατύπωση, 
αν χρειαστεί». Η οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν 
συμπεριλήφθηκε στις εργασίες 
αναδιατύπωσης.

(7) Η Επιτροπή εξήγγειλε ότι σκοπεύει «να 
αναθεωρήσει την υπάρχουσα νομοθεσία 
για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ που 
δεν περιλαμβάνεται στην αναδιατύπωση 
του 2005 […] με σκοπό την ενημέρωση, 
τον εκσυγχρονισμό και την αναδιατύπωση, 
αν χρειαστεί». Η οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν 
συμπεριλήφθηκε στις εργασίες 
αναδιατύπωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Τροπολογία 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
όσον αφορά την άδεια μητρότητας δεν 
πρέπει να έρχονται σε αντίθεση προς τις 
λοιπές ρυθμίσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά τη γονική άδεια και η παρούσα 
οδηγία δεν πρέπει να υπονομεύει τις εν 
λόγω ρυθμίσεις.

Or. en

Τροπολογία 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η εργαζόμενη που έχει υιοθετήσει 
παιδί πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα 
με τον βιολογικό γονέα και να μπορεί να 
παίρνει άδεια μητρότητας υπό τους 
ίδιους όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αναφέρεται στη βιολογική μητρότητα, η 
ιδιότητα της μητέρας μέσω υιοθεσίας επιβάλλει το ίδιο εύρος καθηκόντων, ευθυνών και 
δυσκολιών στην εξισορρόπηση εργασίας και οικογενειακής ζωής.
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Τροπολογία 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

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

Or. en

Τροπολογία 93
Astrid Lulling

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

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον
16 συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό. Το 
διάστημα αυτό θα πρέπει να παρατείνεται 
σε δώδεκα εβδομάδες σε περίπτωση 
πρόωρου τοκετού, πολλαπλού τοκετού ή 
θηλασμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
άδειας, η εργαζόμενη θα πρέπει να 
συνεχίσει να λαμβάνει ακέραιο τον 
προηγούμενο μισθό της.

Or. fr
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Τροπολογία 94
Silvia Costa

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

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

Τροπολογία 95
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (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. Ειδικότερα, δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να κάνουν 
υπερωρίες ούτε να εργάζονται τη νύχτα 
και τις Κυριακές και αργίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο το παρατεταμένο όσο και το ασύνηθες ωράριο εργασίας αποτελούν αποδεδειγμένους 
παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (βλ. παραδείγματος 
χάριν, EUROFOUND, Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 
2007, RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 
2009). Οι έγκυες, οι λεχώνες και οι γαλουχούσες εργαζόμενες δεν πρέπει να υποβάλλονται 
υποχρεωτικά στους κινδύνους αυτούς. Πέραν αυτών, επειδή οι εγκαταστάσεις βρεφονηπιακής 
μέριμνας κλείνουν τις Κυριακές και τις αργίες, έχει μεγάλη σημασία αυτές τις μέρες να μην 
εργάζονται οι μητέρες που επιθυμούν να συνδυάσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή.

Τροπολογία 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9 α (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. Ειδικότερα, δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να κάνουν 
υπερωρίες ούτε να εργάζονται τη νύχτα ή 
τις Κυριακές και τις αργίες.

Or. de

Τροπολογία 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η φροντίδα 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 
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παιδιά με αναπηρία απαιτεί τη χορήγηση 
πρόσθετης άδειας μητρότητας της οποίας 
η ελάχιστη διάρκεια πρέπει να 
καθορίζεται στην οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 98
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 
εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, 
διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της 
εργαζομένης είναι ίδια με τις 
προηγούμενες αποδοχές της. Η σύσταση 
για την προστασία της μητρότητας της 
ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, 
προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι 
εβδομάδων μετά τον τοκετό.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
εργαζόμενες να συνδυάζουν τα εργασιακά 
και οικογενειακά τους δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να 
παραταθεί η άδεια μητρότητας, 
περιλαμβανομένης και της περίπτωσης 
υιοθεσίας παιδιών ηλικίας κάτω των 12 
μηνών. 
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Or. en

Τροπολογία 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ να μην υποχρεούνται να 
εκτελούν νυκτερινή εργασία. 

Or. en

Τροπολογία 101
Siiri Oviir

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για μια πραγματική ισότητα 
ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικό να 
λαμβάνουν οι άνδρες αμειβόμενη άδεια 
πατρότητας, με βάση όρους αντίστοιχους 
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. Το ως άνω δικαίωμα ισχύει επίσης 
στην περίπτωση που ο πατέρας συζεί με 
την μητέρα του παιδιού του χωρίς όμως 
να την έχει παντρευτεί. 

Or. et
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Αιτιολόγηση

Μολονότι το δικαίωμα σε αμειβόμενη άδεια πατρότητας πρέπει να υποστηριχθεί, δεδομένου ότι 
θα ήταν ένας τρόπος να βοηθηθούν οι γυναίκες στην αντιμετώπιση των φυσιολογικών 
συνεπειών της εγκυμοσύνης και να προστατευθούν από διακρίσεις στην αγορά εργασίας, δεν 
θεωρείται απαραίτητο η άδεια αυτή να είναι υποχρεωτική. Το γεγονός ότι η άδεια πατρότητας 
θα είναι αμειβόμενη συνιστά κίνητρο για να την λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και αυτή καθαυτή 
συνιστά διασφάλιση έναντι άνισης μεταχείρισης.

Τροπολογία 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η φροντίδα 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 καθιστά αναγκαία τη 
χορήγηση πρόσθετης άδειας της οποίας η 
διάρκεια πρέπει να καθορίζεται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φροντίδα παιδιών με αναπηρία συνιστά πρόσθετη σωματική, πνευματική και ηθική πρόκληση 
για τις εργαζόμενες μητέρες. Οι προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Ήδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι μητέρες 
παιδιών με αναπηρίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν πολλές επιπρόσθετες διευθετήσεις για να 
εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση του παιδιού τους. Ο καθορισμός ελάχιστης επιπρόσθετης 
άδειας είναι απαραίτητος για δοθεί η δυνατότητα στις εγκύους εργαζόμενες και στις 
εργαζόμενες μητέρες παιδιού με αναπηρία να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της κατάστασης 
και να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις.
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Τροπολογία 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Μια θέση που χαρακτηρίζεται 
"ισοδύναμη" σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρέπει να 
σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι ίδια με την 
προηγούμενη θέση, όσον αφορά τόσο το 
μισθό όσο και τα ασκούμενα καθήκοντα 
ή όταν τούτο είναι αδύνατο, παρόμοια 
θέση που αντιστοιχεί στα προσόντα της 
εργαζόμενης και στον καταβαλλόμενο 
μισθό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επαναφέρει την εργαζόμενη στις 
προηγούμενες συνθήκες εργασίας αλλά σε περίπτωση που αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατον 
πρέπει να επιδεικνύεται ευελιξία προστατεύοντας τα δικαιώματα εργασίας.

Τροπολογία 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενσωματώσουν στα εθνικά νομικά 
συστήματά τους μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν την πραγματική και 
αποτελεσματική αντιστάθμιση ή 
αποζημίωση - ό, τι θεωρούν κατάλληλο -
για κάθε βλάβη που προκαλείται σε 
εργαζόμενο λόγω παραβίασης των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την 
παρούσα οδηγία, και τα οποία θα πρέπει 
να έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό και να 
είναι ανάλογα της βλάβης που έχει 
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προκληθεί.

Or. en

Τροπολογία 105
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η πείρα δείχνει ότι η προστασία 
έναντι παραβάσεων των δικαιωμάτων 
που εγγυάται η παρούσα οδηγία θα 
ενισχυθεί εάν παραχωρηθεί στους φορείς 
ισότητας σε κάθε κράτος μέλος η 
αρμοδιότητα για την ανάλυση των 
σχετικών προβλημάτων, την εξέταση 
πιθανών λύσεων και την παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στα θύματα 
διακρίσεων. Συνεπώς, πρέπει να 
προστεθεί μια διάταξη για το σκοπό αυτό 
στην παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για τη θέσπιση κανόνων, με γνώμονα το ισχύον εργατικό και κοινωνικό δίκαιο, και 
για τον από κοινού καθορισμό μέτρων για την προστασία έναντι παραβιάσεων αυτών των 
κανόνων, ανήκει πρωτίστως στους κοινωνικούς εταίρους και τους νομοθέτες.

Τροπολογία 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 πρέπει να 
διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 



AM\799597EL.doc 23/65 PE431.025v01-00

EL

παραμέτρους των νομοθετικών τους 
συστημάτων, ότι τα δικαιώματα των 
εγκύων προστατεύονται ουσιαστικά.

Or. de

Τροπολογία 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη.

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη, 
ιδίως σε σχέση με τις εθνικές νομοθεσίες, 
οι οποίες, με το συνδυασμό της γονικής 
άδειας και της άδειας μητρότητας, 
παρέχουν το δικαίωμα στη μητέρα για 
τουλάχιστον 24 εβδομάδες άδειας που 
χορηγείται πριν και/ή μετά τον τοκετό και 
αμείβεται τουλάχιστον στο επίπεδο που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εθνική 
νομοθεσία.
Τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη 
πράξει παροτρύνονται ένθερμα να λάβουν 
τα δέοντα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των 
εγκύων εργαζομένων και των λεχώνων ή 
των εργαζομένων που θηλάζουν, στον 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
και των εργαζομένων που δεν εμπίπτουν 
στους ορισμούς που περιέχει το άρθρο 2 
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, ούτως ώστε να 
μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των 
υψηλότερων ποσοστών γεννήσεων και 
της μεγαλύτερης απασχόλησης των 
γυναικών. Προς τούτο πρέπει να 
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εξεταστεί η δυνατότητα παροχής 
φορολογικών κινήτρων προς τους 
εργοδότες.

Or. en

Τροπολογία 108
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
αιτιολογική σκέψη 13α:
"ότι όλοι οι γονείς έχουν δικαίωμα να 
φροντίζουν τα παιδιά τους·"

Or. en

Τροπολογία 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Η αιτιολογική σκέψη 14 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ότι η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας 
τουλάχιστον 24 συναπτών εβδομάδων, 
που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον 
τοκετό, και υποχρεωτική άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον οκτώ
εβδομάδων, χορηγούμενων […] μετά τον 
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τοκετό·»

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Η αιτιολογική σκέψη 14 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ότι η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να της παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας 
τουλάχιστον 24 συναπτών εβδομάδων, 
που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον 
τοκετό, και υποχρεωτική άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον έξι εβδομάδων, 
που κατανέμονται [...] μετά τον τοκετό·»

Or. en

Τροπολογία 111
Iratxe García Pérez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β. Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική 
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σκέψη 14α:
"ότι, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
εργαζόμενοι να συνδυάζουν τα 
επαγγελματικά και τα οικογενειακά τους 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε 
εκτίμηση της δυνατότητας, για τα 
αντίστοιχα νομικά συστήματα, να 
αναγνωρίσουν στους άνδρες 
εργαζομένους ατομικό και μη 
μεταβιβάσιμο δικαίωμα άδειας 
πατρότητας χωρίς να θίγονται τα 
εργασιακά τους δικαιώματα·"

Or. en

Τροπολογία 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 γ (νέα) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Η αιτιολογική σκέψη 17 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"ότι, εξάλλου, ούτε οι διατάξεις περί 
αδείας μητρότητας θα έχουν πρόσφορα 
αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύονται από 
τη διατήρηση όλων των δικαιωμάτων 
σχετιζομένων με τη σύμβαση εργασίας 
[...] και τη διατήρηση της πλήρους 
αμοιβής, τα οποία ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του εργατικού δικαίου των 
κρατών μελών·"

Or. en



AM\799597EL.doc 27/65 PE431.025v01-00

EL

Τροπολογία 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1δ. Στο άρθρο 2 το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) λεχώνα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα 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· για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
νοείται επίσης η  εργαζόμενη που 
πρόσφατα υιοθέτησε παιδί·»

Or. en

Τροπολογία 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 ε (νέα) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ε. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 7
Νυκτερινή εργασία
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 
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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 της γαλουχίας επί έξι 
μήνες κατ' ανώτατο όριο 
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές:
α) μετακίνησης σε συμβατό ωράριο 
εργασίας ημέρας ή
β) απαλλαγής από την εργασία ή 
παράτασης της άδειας μητρότητας, σε 
περίπτωση που αυτή η μετακίνηση είναι 
τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη 
[...].
3. 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 αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β), υποβάλλουν ιατρικό 
πιστοποιητικό . 
4. Σε περίπτωση μονογονικών 
οικογενειών και γονέων με παιδιά με 
βαριά αναπηρία, οι περίοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να παρατείνονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 115
Siiri Oviir

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1ε (νέα) 
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7



AM\799597EL.doc 29/65 PE431.025v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ε. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 
"Άρθρο 7
Νυκτερινή εργασία
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 της γαλουχίας.
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές:
α) μετακίνησης σε συγκρίσιμη θέση 
εργασίας ημέρας· ή
β) απαλλαγής από την εργασία ή 
παράτασης της άδειας μητρότητας, σε 
περίπτωση που αυτή η μετακίνηση είναι 
τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη 
[...].
3. 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 αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β), υποβάλλουν ιατρικό 
πιστοποιητικό.
4. Στην περίπτωση των ανύπανδρων 
μητέρων και των μητέρων με παιδιά με 
βαριά αναπηρία, οι περίοδοι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
να παρατείνονται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται από τα 
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κράτη μέλη.

Or. et

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία, η νυχτερινή εργασία συνεπάγεται ειδικό κίνδυνο για την υγεία όσον 
αφορά τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά 
τον τοκετό.  Τέτοιος κίνδυνος δεν τίθεται για τους πατέρες και οιαδήποτε πρόβλεψη σε σχέση με 
αυτούς δεν θα ενέπιπτε επομένως, εν προκειμένω, στο πεδίο που ρυθμίζει η οδηγία. Το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας περιορίζεται στην υγεία των γυναικών και των παιδιών. Η συμπερίληψη 
των πατέρων στην απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας βρίσκεται εκτός αυτών των ορίων. 

Τροπολογία 116
Anna Záborská

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1στ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
7α:
"Άρθρο 7α
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
οι εργαζόμενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2 δεν υποχρεούνται να εκτελούν 
υπερωρίες κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και επί έξι μήνες μετά τον 
τοκετό.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
οι εργαζόμενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2 δεν υποχρεούνται να εργάζονται 
τις Κυριακές και τις αργίες κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και επί 
έξι μήνες μετά τον τοκετό."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο το παρατεταμένο όσο και το ασύνηθες ωράριο εργασίας αποτελούν αποδεδειγμένους 
παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (βλ. παραδείγματος 
χάριν, EUROFOUND, Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 
2007, RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 
2009). Οι έγκυες, οι λεχώνες και οι γαλουχούσες εργαζόμενες δεν πρέπει να υποβάλλονται 
υποχρεωτικά στους κινδύνους αυτούς. Πέραν αυτών, επειδή οι εγκαταστάσεις βρεφονηπιακής 
μέριμνας κλείνουν τις Κυριακές και τις αργίες, έχει μεγάλη σημασία αυτές τις μέρες να μην 
εργάζονται οι μητέρες που επιθυμούν να συνδυάσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή.

Τροπολογία 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1στ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
7α:
"Άρθρο 7α
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 
οι έγκυες, οι λεχώνες και οι γαλουχούσες 
εργαζόμενες δεν υποχρεούνται να 
εργάζονται υπερωριακώς ή τις Κυριακές 
ή τις αργίες, κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και επί έξι μήνες μετά τον 
τοκετό.

Or. de

Τροπολογία 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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

Σήμερα, η άδεια μητρότητας διαρκεί από 8 έως -45 εβδομάδες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, όπου 
σε ορισμένα χορηγείται μετ' αποδοχών και σε άλλα άνευ. 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. 

Τροπολογία 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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
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Τροπολογία 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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. 

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 121
Astrid Lulling

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 16
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό. 
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Or. fr

Τροπολογία 122
Iratxe García Pérez

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 18 
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό. 

Κατά τον υπολογισμό αυτών των 18 
εβδομάδων λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι κανόνες:
- όσον αφορά τις τελευταίες τέσσερις 
εβδομάδες της περιόδου που εμφαίνεται 
στην παράγραφο 1, η γονική άδεια που 
υπάρχει σε εθνικό επίπεδο μπορεί να 
θεωρηθεί άδεια μητρότητας υπό τον όρο 
ότι παρέχει επίπεδο γενικής προστασίας 
στις εργαζόμενες κατά την έννοια του 
άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας που είναι
σύμφωνο με το επίπεδο που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η περίοδος της εγγυημένης άδειας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο της 
γονικής άδειας που προβλέπεται στην 
οδηγία 96/34/ΕΚ. 
- η αμοιβή για τις τελευταίες τέσσερις 
εβδομάδες δεν μπορεί να 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 (X%) του τελευταίου 
μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου 
μισθού· 
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- όταν ένα κράτος μέλος προβλέπει 
περίοδο πλήρως αμειβόμενης άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον 16 εβδομάδων, 
το κράτος αυτό μπορεί να αποφασίσει ότι 
οι δύο τελευταίες εβδομάδες καλύπτονται 
μέσω άδειας πατρότητας που υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο με το ίδιο επίπεδο 
αμοιβής.

Or. es

Αιτιολόγηση

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos.

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia.

Τροπολογία 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (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 οριζόμενο 
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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. de

Τροπολογία 124
Eva-Britt Svensson

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.

διαγράφεται

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Η άδεια μητρότητας, όπως και η γονική άδεια, αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση.

Τροπολογία 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
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 πρέπει να περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας δύο
τουλάχιστον εβδομάδων που κατανέμεται 
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

Τροπολογία 126
Astrid Lulling

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 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική αμειβόμενη άδεια οκτώ
τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό.
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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. fr

Τροπολογία 127
Silvia Costa

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 πλήρως 
αμειβόμενη άδεια μητρότητας έξι 
τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό 
και τεσσάρων τουλάχιστον εβδομάδων 
πριν από τον τοκετό, με την επιφύλαξη 
των εθνικών νομοθετικών διατάξεων που 
προβλέπουν μεγαλύτερη περίοδο 
υποχρεωτικής άδειας πριν από 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 δέκα εβδομάδων 
υποχρεωτικής άδειας μητρότητας (έξι 
εβδομάδες μετά τον τοκετό και τέσσερις 
εβδομάδες πριν τον τοκετό) ισχύει για 
όλες τις εργαζόμενες ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των ημερών εργασίας πριν από 
τον τοκετό.

Or. it
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Τροπολογία 128
Siiri Oviir

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 μητρότητας έξι 
τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν 
το υποχρεωτικό διάστημα της άδειας 
μητρότητας σε έξι εβδομάδες κατ' 
ανώτατο όριο πριν από 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 
τον αριθμό των ημερών εργασίας πριν 
από τον τοκετό.

Or. et

Αιτιολόγηση

Ό,τι καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό είναι επίδομα όχι 
μισθός! Το εν λόγω επίδομα ρυθμίζεται από το άρθρο 11 παράγραφος 3 και την τροπολογία 57.

Τροπολογία 129
Jens Rohde

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 δύο τουλάχιστον 
εβδομάδων πριν και/ή μετά τον τοκετό, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή 
πρακτική. 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. da

Αιτιολόγηση

Για λόγους αρχής, το υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας δεν πρέπει να παρατείνεται. 
Ανεξάρτητα από τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και της πλήρους ισότητας, 
πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το περιθώριο να αποφασίζουν πώς και σε ποιο βαθμό 
επιθυμούν να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία 130
Barbara Matera

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 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό, με την 
επιφύλαξη της υφισταμένης εθνικής 
νομοθεσίας που προβλέπει  περίοδο 
υποχρεωτικής άδειας μητρότητας πριν 
τον τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
οι εργαζόμενες κατά την έννοια του 
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τοκετό. 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. it

Αιτιολόγηση

Δέκα κράτη μέλη (Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ολλανδία και Φινλανδία) προβλέπουν στη νομοθεσία τους περίοδο υποχρεωτικής 
άδειας μητρότητας πριν τον τοκετό.

Το γεγονός ότι αυτές οι διατάξεις είναι υποχρεωτικές
- εξασφαλίζει μεγαλύτερη προστασία στις γυναίκες (εάν το θέμα αυτό αφηνόταν στην ελεύθερη 
επιλογή τους, ενδεχομένως να παραιτούνταν από το δικαίωμά τους)·
- ευνοεί τη δυνατότητα πρόβλεψης από άποψη χρόνου όπως απαιτείται για τους εργοδότες 
εκείνους που καλούνται να οργανώσουν τη δουλειά τους.

Τροπολογία 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε σχέση με τον πολλαπλό τοκετό η 
άδεια μητρότητας περιλαμβάνει 31, 33, 
35 και 37 εβδομάδες όταν γεννώνται 
δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα ή 
πεντάδυμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πολλαπλός τοκετός είναι ιδιαίτερη πρόκληση για την οικογένεια στο σύνολό της και ειδικά 
για την μητέρα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να της δοθεί πολύ μεγαλύτερη άδεια μητρότητας για 
να προσαρμοσθεί και να αναλάβει δυνάμεις μετά τον τοκετό.  Επιπροσθέτως ο πολλαπλός 
τοκετός είναι σπάνιο φαινόμενο οπότε δεν θα αντιπροσωπεύει σημαντική επιβάρυνση για τους 
εργοδότες.
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Τροπολογία 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση πολλαπλού τοκετού, 
η περίοδος άδειας μητρότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 αυξάνεται 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Or. en

Τροπολογία 133
Siiri Oviir

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εργαζόμενη πρέπει να ορίζει σαφώς 
πότε επιλέγει να λάβει το μη υποχρεωτικό 
τμήμα της άδειας μητρότητας το 
αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη 
της άδειας.

Or. et

Αιτιολόγηση

Δύο μήνες είναι παράλογα μεγάλη προθεσμία. Σύμφωνα με την ευρέως διαδεδομένη πρακτική 
στο εργατικό δίκαιο των κρατών μελών η προθεσμία για την εκ των προτέρων γνωστοποίηση 
στις διάφορες περιπτώσεις είναι ένας μήνας.
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Τροπολογία 134
Astrid Lulling

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 ή πολλαπλού 
τοκετού ή γαλουχίας χορηγείται πρόσθετη 
άδεια τεσσάρων εβδομάδων.

Or. fr

Τροπολογία 135
Siiri Oviir

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 
εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα 
όταν η μητέρα έχει κάποια αναπηρία ή σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, 
θνησιγένειας, καισαρικής τομής, 
νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με 
αναπηρία και πολλαπλού τοκετού, 
χορηγείται πλήρως αμειβόμενη πρόσθετη 
άδεια μητρότητας. Η διάρκεια της 
πρόσθετης άδειας μητρότητας μετά τον 
τοκετό πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
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τέκνου/τέκνων.

Or. et

Τροπολογία 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 ειδικές 
καταστάσεις όπως σε περίπτωση πρόωρου 
τοκετού, θνησιγένειας, καισαρικής τομής, 
νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με 
αναπηρίες, μητέρας με αναπηρίες, έφηβης 
μητέρας, πολλαπλού τοκετού ή τοκετού 
εντός δέκα οκτώ μηνών από τον 
προηγούμενο τοκετό χορηγείται η 
κατάλληλη άδεια. Η διάρκεια της 
πρόσθετης άδειας μητρότητας μετά τον 
τοκετό πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων.

Or. en

Τροπολογία 137
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 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, 
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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. 

θνησιγένειας, καισαρικής τομής, 
νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με 
αναπηρίες, μητέρας με αναπηρίες, έφηβης 
μητέρας, πολλαπλού τοκετού ή τοκετού 
εντός δέκα οκτώ μηνών από τον 
προηγούμενο τοκετό χορηγείται πρόσθετη, 
πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας. Η 
διάρκεια της πρόσθετης άδειας 
μητρότητας μετά τον τοκετό 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 138
Iratxe García Pérez

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 
εξαιρετικές περιπτώσεις ιατρικώς 
δικαιολογημένες, όπως στην περίπτωση 
πρόωρου τοκετού, νοσηλείας νεογνού, 
γέννησης νεογνού με αναπηρίες και 
πολλαπλού τοκετού, χορηγείται 
μεγαλύτερη άδεια μητρότητας. Η διάρκεια 
της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.  

Or. es
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Τροπολογία 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 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. Σε περίπτωση παιδιών με 
αναπηρία χορηγείται πρόσθετη άδεια 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φροντίδα παιδιών με αναπηρία συνιστά πρόσθετη σωματική, πνευματική και ηθική πρόκληση 
για τις εργαζόμενες μητέρες. Οι προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Ήδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι μητέρες 
παιδιών με αναπηρίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν πολλές επιπρόσθετες διευθετήσεις για να 
εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση του παιδιού τους. Ο καθορισμός ελάχιστης επιπρόσθετης 
άδειας είναι απαραίτητος για δοθεί η δυνατότητα στις εγκύους εργαζόμενες και στις 
εργαζόμενες μητέρες παιδιού με αναπηρία να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της κατάστασης 
και να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις.

Τροπολογία 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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 

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

Or. de

Τροπολογία 141
Siiri Oviir

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. et

Αιτιολόγηση

Η άδεια μητρότητας είναι απουσία από την εργασία. Εάν μια γυναίκα που υποτίθεται ότι 
επιστρέφει στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας αρρωσταίνει (π.χ. παθαίνει κατάθλιψη) 
μπορεί να λάβει πιστοποιητικό ανικανότητας προς εργασία με τον ίδιο τρόπο που το παίρνει ο 
καθένας. Εν προκειμένω δεν υπάρχει διάκριση. Κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι 
ότι σε πολλά κράτη μέλη η άδεια μητρότητας ακολουθείται από άδεια πατρότητας.

Τροπολογία 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν η εθνική νομοθεσία και/ή 
πρακτική προβλέπουν άδεια μητρότητας 
άνω των 18 εβδομάδων τούτο μπορεί να 
συνυπολογίζεται για οιεσδήποτε 
πρόσθετες περιόδους άδειας μητρότητας 
που προβλέπονται δυνάμει των 
παραγράφων 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται στο 
πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας να 
καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους 
εργαζόμενους σύμφωνα με νομοθετικές 
διατάξεις παρόμοιες με αυτές που 
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περιέχει η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομική κατάσταση των αυτοαπασχολουμένων διαφέρει σημαντικά από κράτος μέλος σε 
κράτος μέλος, πρέπει επομένως κάθε χώρα να παρέχει νομικό υπόβαθρο για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων των αυτοαπασχολουμένων.

Τροπολογία 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα της μητέρας με την 
εξασφάλιση ειδικών συνθηκών εργασίας, 
έτσι ώστε να βοηθούνται τα παιδιά με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:
«Άρθρο 8α
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας σχετικά με 
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την άδεια μητρότητας ισχύουν επίσης σε 
περίπτωση υιοθεσίας παιδιών κάτω των 
12 μηνών».

Or. en

Τροπολογία 147
Ilda Figueiredo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:
"Άρθρο 8α
Άδεια πατρότητας/συν-μητρότητας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι των οποίων οι 
σύζυγοι/σύντροφοι είναι λεχώνες να 
δικαιούνται συνεχή περίοδο πλήρως 
αμειβόμενης και μη μεταβιβάσιμης 
άδειας πατρότητας/συν-μητρότητας,  
διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων 
εβδομάδων, δύο εκ των οποίων 
υποχρεωτικές, η οποία λαμβάνεται μετά 
τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου τους.
Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη 
εισαγάγει μη μεταβιβάσιμη πλήρως 
αμειβόμενη άδεια πατρότητας/συν-
μητρότητας η οποία θα λαμβάνεται σε 
υποχρεωτική βάση για συνεχή περίοδο 
διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων 
μετά τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου 
του εργαζόμενου, ενθαρρύνονται σοβαρά 
να το πράξουν με σκοπό να προωθήσουν 
την ίση συμμετοχή και των δύο γονέων 
στην εξισορρόπηση οικογενειακών 
δικαιωμάτων και ευθυνών.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου να 



AM\799597EL.doc 51/65 PE431.025v01-00

EL

διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
έχουν νεογέννητο παιδί λαμβάνουν ειδική 
άδεια που περιλαμβάνει το τμήμα της 
άδειας μητρότητας του οποίου δεν έγινε 
χρήση, σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής 
αδυναμίας της μητέρας."

Or. pt

Τροπολογία 148
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – σημείο 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 
διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες δεν 
μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους, να 
διακόπτουν την άδεια μητρότητας ή την 
άδεια πατρότητας ή την άδεια για τη 
φροντίδα παιδιού και για 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 τουλάχιστον 
ένα έτος μετά το τέλος της άδειας 
μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1. Η απόλυση κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου θεωρείται 
ότι βασίζεται σε λόγους που συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση και οι οποίοι 
προσδιορίζονται δεόντως και γραπτώς,
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. pt
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Τροπολογία 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – σημείο 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 
διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες δεν 
μπορούν, για τη διευκόλυνσή τους, να 
διακόπτουν την άδεια μητρότητας ή την 
άδεια για τη φροντίδα παιδιού και για 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 
τουλάχιστον έξι μήνες μετά το τέλος της 
άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1.
Η απόλυση κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου πρέπει να είναι δεόντως και 
γραπτώς αιτιολογημένη, 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. en

Τροπολογία 150
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 1 – σημείο 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, 
επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή 
της εγκυμοσύνης τους ως δύο μήνες μετά 
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. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται για ένα χρονικό διάστημα μετά την επιστροφή τους στην 
εργασία από άδεια μητρότητας.

Τροπολογία 151
Philippe Juvin

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

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 οκτώ μηνών από 
το τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο 
εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
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δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το 
ζητήσει η ενδιαφερομένη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται για ένα χρονικό διάστημα μετά την επιστροφή τους στην 
εργασία από άδεια μητρότητας.

Τροπολογία 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 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, 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. Τούτο δεν 
θίγει τις βασικές προϋποθέσεις απόλυσης 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

Or. de

Τροπολογία 153
Astrid Lulling

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

Or. fr

Τροπολογία 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενες να 
απολαύουν, κατά τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας, της ίδιας προστασίας έναντι 
της απόλυσης με αυτή που παρέχει το 
άρθρο 1 στις εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2.

Or. en
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Τροπολογία 155
Astrid Lulling

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"1. στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης 
αμοιβής ή του ευεργετήματος 
κατάλληλου επιδόματος των 
εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2, πρέπει να εξασφαλίζονται 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή 
πρακτικές·»

Or. fr

Τροπολογία 156
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 2 - εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο σημείο 2 , το εδάφιο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"β) η διατήρηση της αμοιβής των 
εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2 ή το ευεργέτημα 
κατάλληλου επιδόματος στις εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2·"

Or. fr
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Τροπολογία 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 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 καταστάσεις αναδιάρθρωσης 
ή εκ βάθρων αναδιοργάνωσης της 
διεργασίας παραγωγής πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα 
εκπροσώπησης των συμφερόντων των 
εργαζομένων να εξετάζει από κοινού με 
τον εργοδότη τις επιπτώσεις των 
μεταβολών αυτών στους θιγόμενους 
εργαζόμενους.

Or. de

Τροπολογία 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

(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 
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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.

συνδέονται με την υγεία της εργαζομένης 
ή από τα 2/3 του τελευταίου μηνιαίου 
μισθού της εργαζομένης σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο· 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 159
Anna Záborská

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

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα για την υποχρεωτική 
περίοδο ισοδύναμο με τον τελευταίο 
μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο μηνιαίου 
μισθού.
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καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας 
υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου 
μισθού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμμορφούται προς την οδηγία 2006/54/ΕΚ.

Τροπολογία 160
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 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) θεωρείται κατάλληλο 
εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με 
εκείνο που θα ελάμβανε η εργαζόμενη σε 
περίπτωση διακοπής της 
δραστηριότητάς της για λόγους που 
συνδέονται με την κατάσταση της υγείας 
της, με την επιφύλαξη τυχόν ανώτατου 
ορίου που έχει τεθεί από την εθνική 
νομοθεσία. Τα κράτη μέλη και/ή οι 
κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ορίσουν το 
επίδομα σε επίπεδο που σέβεται και 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των γυναικών 
και την πλήρη ισότητα των φύλων.

Or. da

Αιτιολόγηση

Αυτό το σύστημα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας. Ο καθορισμός του επιπέδου των ευεργετημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και των κανόνων για την αμοιβή είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και πρέπει να 
παραμείνει.
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Τροπολογία 161
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 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) 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. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να καθορίζουν την περίοδο βάσει 
της οποίας υπολογίζεται ο μέσος όρος του 
μηνιαίου μισθού.

Or. fr

Τροπολογία 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:
"3α. το επίδομα που λαμβάνουν οι 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 δεν είναι χαμηλότερο από το επίδομα 
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που λαμβάνουν οι λεχώνες ή οι 
γαλουχούσες εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση 
διακοπής της δραστηριότητας για λόγους 
που συνδέονται με την υγεία των 
εργαζομένων."

Or. en

Τροπολογία 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
5α: 
"5α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα για να ενθαρρύνουν 
τους εργοδότες και να προωθήσουν το 
διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
για να προσφέρουν βοήθεια για την 
επαγγελματική επανένταξη και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων που 
επιστρέφουν στην εργασία μετά την άδεια 
μητρότητας, εφόσον απαιτείται και/ή 
ζητείται από τους εργαζόμενους και 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία."

Or. en

Τροπολογία 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

3α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
11α:
"Άρθρο 11α 
Απουσία για γαλουχία 
Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της 
δικαιούται περίοδο άδειας για το σκοπό 
αυτό. Επείγει τα κράτη μέλη να λάβουν 
δεόντως υπόψη τις θηλάζουσες μητέρες."

Or. en

Τροπολογία 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
11β:
"Άρθρο 11β
Πρόληψη των διακρίσεων
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες, με συλλογικές συμβάσεις ή 
πρακτικές, να λάβουν αποτελεσματικά 
μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων 
εις βάρος των γυναικών λόγω άδειας 
εγκυμοσύνης, μητρότητας ή υιοθεσίας."

Or. en
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Τροπολογία 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 12 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 12δ:
«Άρθρο 12δ
Φορείς ισότητας
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.»

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές για τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής 
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το στόχο της μείωσης της γραφειοκρατίας. Η ανάθεση 
πρόσθετων καθηκόντων στους εθνικούς φορείς ισότητας για την προστασία των μητέρων 
αντιτίθεται κατά τα φαινόμενα στο στόχο αυτό. 
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Τροπολογία 167
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [πέντε έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά 
πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [τρία έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά τριετία, 
όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως 
αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 168
Anna Záborská

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με 
την αρχή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων, 
η έκθεση περιέχει, μεταξύ άλλων, 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν 
τα ληφθέντα μέτρα στους άνδρες και τις 
γυναίκες. Με βάση τα λαμβανόμενα 
στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, 
κατά περίπτωση, προτάσεις για την 
επανεξέταση και την επικαιροποίηση της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή 
τροποποιείται με την παρούσα οδηγία.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Με βάση τα 
λαμβανόμενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
για την επανεξέταση και την 
επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.



AM\799597EL.doc 65/65 PE431.025v01-00

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσο ο άνδρας λόγω της βιολογικής του κατάστασης αποκλείεται να γεννήσει ή να θηλάσει, η 
παρούσα οδηγία αφορά αποκλειστικά τις έγκυες εργαζόμενες, τις λεχώνες ή τις γαλουχούσες. 
Επομένως δεν υπάρχει λόγος να μνημονεύεται η αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων. Εάν ποτέ αλλάξει η βιολογική κατάσταση του άνδρα και αποκτήσει τη 
δυνατότητα να γεννάει, οι κανόνες περί ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο 
φύλων θα πρέπει να εφαρμοσθούν διότι η κατάσταση γυναικών και ανδρών θα είναι 
συγκρίσιμη. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με 
την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση 
περιέχει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα μέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. Με βάση τα 
λαμβανόμενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις 
για την επανεξέταση και την 
επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις απόψεις των 
κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με 
την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση 
περιέχει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των 
επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα μέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. 
Περιλαμβάνει επίσης μελέτη αντικτύπου 
που αναλύει τις κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες που θα είχε σε 
επίπεδο Ένωσης η περαιτέρω αύξηση της 
διάρκειας της άδειας μητρότητας. Με 
βάση τα λαμβανόμενα στοιχεία, η εν λόγω 
έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
προτάσεις για την επανεξέταση και την 
επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα 
οδηγία.
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