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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

14.10.2010 A7-0032/126 

Τροπολογία  126 

Edite Estrela, Britta Thomsen 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  "1a. η διάρκεια της άδειας µητρότητας 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 
παρατείνεται σε τουλάχιστον 20 
εβδοµάδες που κατανέµονται πριν ή/και  
µετά τον τοκετό, προκειµένου για τις 
άδειες µητρότητας που αρχίζουν από την 
1η Ιανουαρίου 2020." 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι, έως το 2020,  να αυξηθεί σε 20 εβδοµάδες η ελάχιστη διάρκεια 

της άδειας µητρότητας . 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.10.2010 A7-0032/127 

Τροπολογία  127 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 α (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – σηµείο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (γα) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο 
3α: 

 "3a. το επίδοµα που λαµβάνουν οι 
εργαζόµενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 αυξάνεται σε επίπεδο ισοδύναµο µε τον 
τελευταίο µηνιαίο µισθό ή µε µέσο όρο 
µηνιαίου µισθού της εργαζοµένης κατά 
την έννοια του άρθρου 2 για όλη τη 
διάρκεια της άδειας µητρότητας, 
προκειµένου για άδειες µητρότητες που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Τα 
κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν την 
περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται ο 
µέσος όρος του µηνιαίου µισθού." 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να θεσπισθεί η καταβολή του ποσού των αποδοχών κατά 100% 

καθ'όλη τη διάρκεια της άδειας µητρότητας έως το 2020. 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.10.2010 A7-0032/128 

Τροπολογία  128 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

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 β (νέο) 

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

Άρθρο 11 – σηµείο 3 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (γβ) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο 
3β: 

 "3β. κατά την υποχρεωτική άδεια 
µητρότητας, το επίδοµα που προβλέπεται 
στο σηµείο 2(β) θεωρείται κατάλληλο 
εφόσον εγγυάται εισόδηµα ισοδύναµο µε 
τον τελευταίο µηνιαίο µισθό ή µε µέσο 
όρο µηνιαίου µισθού της εργαζόµενης 
κατά την έννοια του άρθρου 2·" 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να θεσπισθεί η καταβολή του ποσού των αποδοχών κατά 100% 

για την υποχρεωτική περίοδο. 

 

 


