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Τροπολογία  87 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/88 

Τροπολογία  88 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 
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Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εγκύων, των λεχώνων και των 
γαλουχουσών εργαζοµένων πρέπει να 
είναι εγγυηµένη και να µην θίγει τις αρχές 
που περιέχονται στις οδηγίες περί ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 

διαγράφεται 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/90 

Τροπολογία  90 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 
της προστασίας των εγκύων, των 
λεχώνων και των γαλουχουσών 
εργαζοµένων, οι κανόνες για το βάρος της 
απόδειξης πρέπει να προσαρµοστούν 
όταν υπάρχουν εκ πρώτης όψεως 
στοιχεία για παράβαση των δικαιωµάτων 
που παρέχονται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας. Γα την αποτελεσµατικότερη 
άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων, το 
βάρος της απόδειξης πρέπει να βαρύνει 
τον εναγόµενο, όταν προσκοµίζονται 
στοιχεία για τέτοιου είδους παραβάσεις. 

διαγράφεται 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/91 

Τροπολογία  91 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η αποτελεσµατική εφαρµογή της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης απαιτεί 
κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι 
αντιποίνων. 

διαγράφεται 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/92 

Τροπολογία  92 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα κράτη µέλη πρέπει να 
προβλέπουν ουσιαστικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

διαγράφεται 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/93 

Τροπολογία  93 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

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. en 
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13.10.2010 A7-0032/94 

Τροπολογία  94 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/95 

Τροπολογία  95 

Godfrey Bloom 

εξ ονόµατος Οµάδας EFD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι των 
προτεινόµενων ενεργειών, συγκεκριµένα 
η βελτίωση της προστασίας που 
παρέχεται στις εγκύους, στις λεχώνες και 
στις γαλουχούσες εργαζόµενες και η 
βελτίωση της αποτελεσµατικής 
εφαρµογής της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης δεν µπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω των 
διαφορετικών επιπέδων προστασίας που 
ισχύουν σε αυτά, και µπορεί, κατά 
συνέπεια, να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται 
να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή 
της επικουρικότητας που ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα µε 
την αρχή της αναλογικότητας, που 
ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


