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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

13.10.2010 A7-0032/96 

Τροπολογία  96 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/97 

Τροπολογία  97 

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 

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. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/98 

Τροπολογία  98 

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 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/99 

Τροπολογία  99 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/100 

Τροπολογία  100 

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 

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. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/101 

Τροπολογία  101 

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 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 – 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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/102 

Τροπολογία  102 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/103 

Τροπολογία  103 

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 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα 
που απαιτούνται για να προστατευτούν οι 
εργαζόµενες γυναίκες, κατά την έννοια 
του άρθρου 2, από τις επιπτώσεις 
απόλυσης η οποία είναι παράνοµη 
δυνάµει των σηµείων 1 και 2. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\834972EL.doc  PE441.989v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/104 

Τροπολογία  104 

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 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 10 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση 
εργαζοµένης λόγω εγκυµοσύνης ή άδειας 
µητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 
8 συνιστά διάκριση κατά την έννοια της 
οδηγίας 2002/72/ΕΚ, όπως 
αναδιατυπώθηκε µε την οδηγία 
2006/54/ΕΚ. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/105 

Τροπολογία  105 

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 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 – στοιχείο α 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – σηµείο 1 α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/106 

Τροπολογία  106 

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 

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." 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


