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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

13.10.2010 A7-0032/107 

Τροπολογία  107 

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 δ 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/108 

Τροπολογία  108 

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 4 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 12 α – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/109 

Τροπολογία  109 

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 5 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 12 β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

"Άρθρο 12β διαγράφεται 

Προστασία έναντι αντιποίνων  

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

 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/110 

Τροπολογία  110 

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 7 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 12 δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

"Άρθρο 12δ διαγράφεται 

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." 

 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/111 

Τροπολογία  111 

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 3 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία 
το αργότερο έως τις …. [δύο έτη µετά την 
έκδοση]. Ανακοινώνουν αµέσως στην 
Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας µεταξύ αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/112 

Τροπολογία  112 

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 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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/113 

Τροπολογία  113 

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 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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0032/114 

Τροπολογία  114 

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 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
ηµέρα της δηµοσίευσής της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


