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Τροπολογία  82 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός 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. 
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Pervenche Berès, Rovana Plumb 
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Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η άδεια µητρότητας που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει 

υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 

εβδοµάδων µετά τον τοκετό. Τα κράτη 

µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να 

εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόµενες κατά την 

έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωµα να 

επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 

οποίο θα λάβουν το µη υποχρεωτικό τµήµα 

της άδειας µητρότητας, πριν ή µετά τον 

τοκετό. 

2. Η άδεια µητρότητας που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει 

υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον 

εβδοµάδων µετά τον τοκετό. Τα κράτη 

µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να 

εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόµενες κατά την 

έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωµα να 

επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον 

οποίο θα λάβουν το µη υποχρεωτικό τµήµα 

της άδειας µητρότητας, πριν ή µετά τον 

τοκετό. Η περίοδος των έξι εβδοµάδων 
υποχρεωτικής άδειας µητρότητας µετά 
τον τοκετό ισχύει για όλες τις 
εργαζόµενες ανεξάρτητα από τον αριθµό 
των ηµερών εργασίας πριν από τον 
τοκετό. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
παρατείνουν το υποχρεωτικό τµήµα της 
άδειας µητρότητας σε τέσσερις 
εβδοµάδες κατ' ανώτατο όριο πριν τον 
τοκετό και σε τουλάχιστον οκτώ 
εβδοµάδες µετά τον τοκετό νεογνών µε 
αναπηρία.  
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Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το συνολικό χρονικό διάστηµα κανονικής άδειας εκφράζεται επίσης σε εβδοµάδες. 
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Τροπολογία  85 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός 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, 

µητέρας µε αναπηρίες, και πολλαπλού 
τοκετού χορηγείται πρόσθετη άδεια µε 
πλήρεις αποδοχές. Η διάρκεια της 

πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 

αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 

ανάγκες µητέρας και τέκνου/τέκνων. Η 
συνολική περίοδος της άδειας 
µητρότητας θα πρέπει να εκτείνεται κατά 
οκτώ τουλάχιστον εβδοµάδες µετά τη 
γέννηση σε περίπτωση γέννησης 
ανάπηρου παιδιού και τα κράτη µέλη 
πρέπει επίσης να διασφαλίζουν πρόσθετη 
περίοδο αδείας έξι εβδοµάδων στις 
περιπτώσεις γέννησης νεκρού παιδιού.  

Or. en 
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Τροπολογία  86 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζοµένων 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο β 

Κανονισµός 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το δικαίωµα των εργαζοµένων, κατά την 

έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν στις 

θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες θέσεις 

υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι 

λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 

επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 

συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 

επωφελούνταν κατά την απουσία τους· 

γ) το δικαίωµα των εργαζοµένων, κατά την 

έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν στις 

θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες θέσεις 

υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι 

λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να 

επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 

συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 

επωφελούνταν κατά την απουσία τους· σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης 
ή ριζικής αναδιοργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας, εξασφαλίζεται 
στην εργαζόµενη η ευκαιρία να συζητήσει 
µε τον εργοδότη τις επιπτώσεις αυτών 
των αλλαγών στην επαγγελµατική της 
κατάσταση, και πρέπει πάντα να δίνεται 
η ευκαιρία στο όργανο που εκπροσωπεί 
τα συµφέροντα των εργαζοµένων, καθώς 
και στον εργοδότη, να συµβουλεύουν την 
ενδιαφερόµενη εργαζοµένη για τις 
συνέπειες αυτών των αλλαγών.  

Or. en 

 

 


