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Τροπολογία 30
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 
του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και 
απαιτούν την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς.

(4) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 
του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και 
απαιτούν την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς, περιλαμβανομένης της επίτευξης 
ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής.

Or. pl

Τροπολογία 31
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Στην απόφαση του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26ης 
Φεβρουαρίου 2006 στην υπόθεση C-
506/06 Mayr/Flöckner, το Δικαστήριο 
έκρινε ότι άμεση διάκριση λόγω φύλου 
υφίσταται όταν μια εργαζόμενη 
περιέρχεται σε μειονεκτική θέση λόγω 
απουσίας που έχει σχέση με την 
εξωσωματική γονιμοποίηση.

Or. nl
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Τροπολογία 32
Urszula Krupa

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.

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 
20 συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό.

Or. pl

Τροπολογία 33
Christa Prets

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.

(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 πριν και μετά τον τοκετό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια υποχρεωτική άδεια μητρότητας πριν από τον τοκετό είναι απαραίτητη για την εγγύηση της 
προστασίας της υγείας της εγκύου γυναικός και του αγέννητου παιδιού. Επιπλέον, είναι 
σημαντική διότι η ευελιξία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα καταστάσεις άσκησης πίεσης 
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όταν, παραδείγματος χάρη, οι εργοδότες προσπαθούν να πείσουν τους εργαζομένους να μην 
χρησιμοποιήσουν οιαδήποτε άδεια μητρότητας πριν τον τοκετό.

Τροπολογία 34
Eva-Britt Svensson

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.

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 
20 συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η μακρά και γενναιόδωρη άδεια μητρότητας έχει σημασία για να μπορέσουν οι γονείς να 
συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή και την εργασία.  Ωστόσο, η άδεια μητρότητας θα πρέπει να 
αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση, και δεν είναι, επομένως, σκόπιμο να υπάρχει 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας μεγαλύτερη από δύο εβδομάδες.  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 
μητέρα δεν είναι σε θέση να θηλάζει και/ή επιλέγει να μην λάβει άδεια για άλλους λόγους.  
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πατέρας παίρνει άδεια και φροντίζει το παιδί, για παράδειγμα.

Τροπολογία 35
Astrid Lulling

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 

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται 
δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 
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18 συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον έξι εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό.

16 συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, 
και υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων, 
χορηγούμενων μετά τον τοκετό. Το 
διάστημα αυτό θα πρέπει να παρατείνεται 
σε δώδεκα εβδομάδες σε περίπτωση 
πρόωρου τοκετού, πολλαπλού τοκετού ή 
θηλασμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
άδειας, η εργαζόμενη θα πρέπει να 
συνεχίσει να λαμβάνει ακέραιο τον 
προηγούμενο μισθό της.

Or. fr

Τροπολογία 36
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 
εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, 
διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της 
εργαζομένης είναι ίδια με τις 
προηγούμενες αποδοχές της. Η σύσταση 
για την προστασία της μητρότητας της 
ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, 
προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι 
εβδομάδων μετά τον τοκετό.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 37
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 
εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, 
διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της 
εργαζομένης είναι ίδια με τις 
προηγούμενες αποδοχές της. Η σύσταση 
για την προστασία της μητρότητας της 
ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, 
προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι 
εβδομάδων μετά τον τοκετό.

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 
εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, 
διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της 
εργαζομένης είναι ίδια με τις 
προηγούμενες αποδοχές της. Η άδεια 
μητρότητας πρέπει να αποτελεί δικαίωμα 
και όχι υποχρέωση· κατά συνέπεια, το 
υποχρεωτικό τμήμα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες.

Or. sv

Τροπολογία 38
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 
εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, 
διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της 
εργαζομένης είναι ίδια με τις 
προηγούμενες αποδοχές της. Η σύσταση 
για την προστασία της μητρότητας της 
ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, 
προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι 
εβδομάδων μετά τον τοκετό.

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 20
εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, 
διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της 
εργαζομένης είναι ίδια με τις 
προηγούμενες αποδοχές της. Η σύσταση 
για την προστασία της μητρότητας της 
ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, 
προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι 
εβδομάδων μετά τον τοκετό.

Or. pl
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Τροπολογία 39
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Βάσει της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, το Δικαστήριο έχει επίσης 
αναγνωρίσει την προστασία των 
εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών 
και, ιδίως, το δικαίωμά τους να 
επιστρέφουν στην ίδια ή ανάλογη θέση 
εργασίας υπό όρους που δεν είναι 
λιγότεροι ευνοϊκοί, καθώς και το δικαίωμα 
να επωφελούνται από κάθε βελτίωση που 
έγινε στις εργασιακές συνθήκες κατά την 
απουσία τους.

(Αφορά το πρωτότυπο)

Or. pl

Τροπολογία 40
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Λόγω των δημογραφικών τάσεων 
στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να 
προωθηθεί η αύξηση του ρυθμού 
γεννήσεων με ειδικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις και μέτρα για τον 
αποτελεσματικότερο συνδυασμό 
εργασίας, ιδιωτικής ζωή και 
οικογενειακής ζωής.

Or. nl
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Τροπολογία 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Για την κάλυψη της ανάγκης 
λήψης μέτρων με σκοπό  να βοηθηθούν οι 
εργαζόμενοι να συνδυάζουν τις 
επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και 
δικαιώματα με τις οικογενειακές τους 
υποχρεώσεις και δικαιώματα, είναι 
απαραίτητο να επεκταθεί η άδεια 
μητρότητας και η άδεια πατρότητας και 
στην περίπτωση υιοθεσίας.

Or. it

Τροπολογία 42
Lissy Gröner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Για μια πραγματική ισότητα 
ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικό να 
λαμβάνουν οι άνδρες υποχρεωτική άδεια 
πατρότητας, με βάση όρους αντίστοιχους 
με εκείνους της άδειας μητρότητας, 
εξαιρουμένης της διάρκειας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να δημιουργηθούν σταδιακά 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στην επαγγελματική 
δραστηριότητα και την οικογενειακή 
ζωή. Το αυτό θα πρέπει να ισχύει και για 
τα ανύπανδρα ζευγάρια που διαβιούν σε 
ελεύθερη συμβίωση.

Or. de
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Τροπολογία 43
Urszula Krupa

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.

(19) Η πείρα δείχνει ότι η προστασία 
έναντι παραβάσεων των δικαιωμάτων που 
εγγυάται η παρούσα οδηγία θα ενισχυθεί 
εάν παραχωρηθεί σε κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό του Υπουργείου 
Εργασίας και στα δικαστήρια 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.

Or. pl

Τροπολογία 44
Anna Hedh

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.

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή 
διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για 
ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με 
την σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη, 
ιδίως στις εθνικές νομοθεσίες, οι οποίες, 
με το συνδυασμό της γονικής άδειας και 
της άδειας μητρότητας, παρέχουν το 
δικαίωμα στη μητέρα για τουλάχιστον 18 
εβδομάδες άδειας που χορηγείται πριν 
και/ή μετά τον τοκετό και αμείβεται 
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τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στη σελίδα οκτώ της αιτιολογικής έκθεσης στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή δηλώνει ότι "οι 
εθνικοί νόμοι που προβλέπουν ότι η μητέρα δικαιούται άδεια 18 εβδομάδων, χορηγούμενη πριν 
και/ή μετά τον τοκετό, και αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το προβλεπόμενο στην παρούσα 
οδηγία επίπεδο, πρέπει να θεωρούνται ως άδεια μητρότητας για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας." Η τροπολογία διευκρινίζει την πρόθεση αυτή σε σχετική αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 45
Άννυ Ποδηματά

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.

(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. 
Τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη
πράξει παροτρύνονται ένθερμα να λάβουν 
τα δέοντα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των 
εγκύων εργαζομένων και των λεχώνων ή 
των εργαζομένων που θηλάζουν, στο 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
και των εργαζομένων που δεν εμπίπτουν 
στους ορισμούς που περιέχει το άρθρο 2
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, ούτως ώστε να 
μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των 
υψηλότερων ποσοστών γεννήσεων και 
της μεγαλύτερης απασχόλησης των 
γυναικών. Προς τούτο πρέπει να
εξεταστεί η δυνατότητα παροχής
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φορολογικών κινήτρων προς τους 
εργοδότες.

Or. en

Αιτιολόγηση

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Τροπολογία 46
Doris Pack

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Να προστεθεί η ακόλουθη αιτιολογική 
σκέψη 8α:

(8a) Οι ρυθμίσεις για την άδεια 
μητρότητας στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας δεν πρέπει να έρχονται σε 
αντίθεση με τις λοιπές ρυθμίσεις των 
κρατών μελών όσον αφορά τις γονικές
άδειες και δεν πρέπει να υπάρχει πρόθεση 
παράκαμψης των καθεστώτων αυτών. Η 
άδεια μητρότητας και η γονική άδεια θα 
πρέπει να είναι συμπληρωματικές και, 
εάν χρησιμοποιηθούν συνδυασμένα, να 
μπορούν να προσφέρουν μια καλύτερη 
ισορροπία μεταξύ εργασίας και 
οικογενειακής ζωής. Εναπόκειται στους 
ίδιους τους γονείς να αποφασίσουν αν 
θέλουν νε επιστρέψουν στην εργασία 
γρήγορα μετά τη γέννηση του παιδιού ή 
να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που 
τους προσφέρουν τα κράτη μέλη, όπως οι 
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γονικές άδειες.

Or. de

Τροπολογία 47
Doris Pack

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1a. H αιτιολογική σκέψη 15 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο δικαίωμα άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον είκοσι 
τεσσάρων συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον 
τοκετό, και υποχρεωτική άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον οκτώ
εβδομάδων [...] μετά τον τοκετό·" 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση της άδειας μητρότητας από τις σημερινές 14 σε 24 βδομάδες θα επιτρέψει στις
γυναίκες που έχουν γεννήσει πρόσφατα να θηλάσουν, εφόσον το επιλέξουν, για συνεχή περίοδο
έξι μηνών, χωρίς τεχνάσματα με άλλες λύσεις, όπως η προσφυγή σε ιατρικά πιστοποιητικά.

Τροπολογία 48
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1) Η δέκατη πέμπτη αιτιολογική σκέψη 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"ότι η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο δικαίωμα άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον 16 συναπτών 
εβδομάδων, που κατανέμονται πριν 
ή/και μετά τον τοκετό, και υποχρεωτική 
άδεια μητρότητας τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων [...] μετά τον 
τοκετό·"

Or. fr

Τροπολογία 49
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η αιτιολογική σκέψη 15 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"ότι η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης 
καθιστά αναγκαίο δικαίωμα άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον είκοσι 
συναπτών εβδομάδων, που κατανέμονται 
πριν ή/και μετά τον τοκετό, και 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας 
τουλάχιστον δύο εβδομάδων [...] μετά 
τον τοκετό·"

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η μακρά και γενναιόδωρη άδεια μητρότητας έχει σημασία για να μπορέσουν οι γονείς να 
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συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή και την εργασία.  Ωστόσο, η άδεια μητρότητας θα πρέπει να 
αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση, και δεν είναι, επομένως, σκόπιμο να υπάρχει 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας μεγαλύτερη από δύο εβδομάδες.  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 
μητέρα δεν είναι σε θέση να θηλάζει και/ή επιλέγει να μην λάβει άδεια για άλλους λόγους.  
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πατέρας παίρνει άδεια και φροντίζει το παιδί, για παράδειγμα.

Τροπολογία 50
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1. Η αιτιολογική σκέψη 15 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"Οι γονείς δικαιούνται γονική άδεια, η 
οποία κατανέμεται μεταξύ τους σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική."

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι κυρίως η μητέρα και ο πατέρας που είναι υπεύθυνοι για την κατανομή της γονικής άδειας, 
η οποία θα πρέπει να γίνεται με βάση την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 51
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1) Η αιτιολογική σκέψη 15 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας 
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εργαζόμενης καθιστά αναγκαίο να 
τους παρέχεται δικαίωμα άδειας 
μητρότητας τουλάχιστον 22 
συναπτών εβδομάδων, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον 
τοκετό, και υποχρεωτική άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον 16
εβδομάδων [...] μετά τον τοκετό."

Or. pt

Τροπολογία 52
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η αιτιολογική σκέψη 15 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, 
γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης
καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται
δικαίωμα άδειας μητρότητας
τουλάχιστον 14 συναπτών εβδομάδων, 
που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον
τοκετό, και υποχρεωτική άδεια
μητρότητας τουλάχιστον οκτώ
εβδομάδων, χορηγούμενων πριν ή/και 
μετά τον τοκετό. Ενόψει της
αναγνώρισης σε μερικά κράτη μέλη 
πλήρων γονικών δικαιωμάτων σε ζεύγη 
του ιδίου φύλου, θα πρέπει τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου 
οι γονείς του ιδίου φύλου – είτε βιολογικοί 
είτε εξ υιοθεσίας – να μην υφίστανται 
διακρίσεις όσον αφορά τη γονική άδεια 
και την άδεια μητρότητας, πατρότητας 
και υιοθεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνιστά επιτακτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς και αναγνωρισμένη αξία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να χαίρουν όλοι οι γονείς των ιδίων ακριβώς δικαιωμάτων.

Τροπολογία 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1 γ. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
νοούνται ως:
α) "έγκυος εργαζομένη": κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, με οιασδήποτε 
μορφής σύμβαση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικιακής 
εργασίας, που είναι έγκυος και έχει 
πληροφορήσει τον εργοδότη της για την 
κατάστασή της, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή/και πρακτική·
β) "λεχώνα εργαζομένη": κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, με οιασδήποτε 
μορφής σύμβαση εργασίας, που διανύει 
το στάδιο της λοχείας κατά την έννοια 
της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής 
και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική· 
γ) "γαλουχούσα εργαζομένη": κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα, με οιασδήποτε 
μορφής σύμβαση εργασίας, που διανύει 
το στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια 
της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής 
και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα με την 
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ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική· "

Or. it

Τροπολογία 54
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος –1 γ (νέα)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1γ. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από τα 
εξής:
«Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, νοούνται ως:

α)  εργαζομένη ή εργαζόμενος, κάθε 
άτομο που ασκεί οιαδήποτε μορφή 
εργασίας  ως μισθωτός, ανεξάρτητος, 
συνέταιρος, συμβοηθών/ούσα σύζυγος 
και άνεργος·

β) έγκυος εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα που είναι
έγκυος και έχει πληροφορήσει τον 
εργοδότη της για την κατάστασή 
της, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή/και πρακτική·

γ) λεχώνα εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα που διανύει 
το στάδιο της λοχείας κατά την 
έννοια της εθνικής νομοθεσίας 
ή/και πρακτικής και έχει 
πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα 
με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και 
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πρακτική·

δ) γαλουχούσα εργαζομένη, κάθε 
εργαζόμενη γυναίκα που διανύει 
το στάδιο της γαλουχίας κατά την 
έννοια της εθνικής νομοθεσίας 
ή/και πρακτικής και έχει 
πληροφορήσει τον εργοδότη της 
για την κατάστασή της, σύμφωνα 
με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και 
πρακτική.

Or. ptΤροπολογία 55
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 ζα Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Άρθρο 7
Νυκτερινή εργασία
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου οι 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 να μην υποχρεούνται να εκτελούν 
νυκτερινή εργασία [...] :
α)  κατά τη διάρκεια των δέκα 
εβδομάδων που προηγούνται του 
τοκετού·
β) κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της 
εγκυμοσύνης εφόσον είναι απαραίτητο 
για την υγεία της μητέρας ή του εμβρύου·
γ) κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
περιόδου γαλουχίας εφόσον είναι 
απαραίτητο για την υγεία της μητέρας ή 
του βρέφους·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Οι έγκυοι, λεχώνες ή γαλουχούσες εργαζόμενες θα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση όσον 
αφορά τη νυκτερινή εργασία εφόσον τούτο επιβάλλεται για τη δική τους ασφάλεια ή την υγεία 
του παιδιού τους.

Τροπολογία 56
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο –1 ζ α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές:
α)  μετακίνησης σε συμβατό ωράριο
εργασίας ημέρας ή
β) απαλλαγής από την εργασία ή 
παράτασης της άδειας μητρότητας, σε 
περίπτωση που αυτή η μετακίνηση είναι 
τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη 
[...].

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ίδια με αυτή της τροπολογίας 54.

Τροπολογία 57
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 ζα (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι εργαζόμενες που επιθυμούν να 
εξαιρεθούν από τη νυκτερινή εργασία 
ενημερώνουν τον εργοδότη τους και 
υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 (β) και (γ) ανωτέρω και 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ίδια με αυτή της τροπολογίας 54.

Τροπολογία 58
Gabriela Creţu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου οι 
εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 
2 να μην υποχρεούνται να εκτελούν 
νυκτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, κατά την περίοδο 
θηλασμού, και για 12μηνη περίοδο μετά 
από τη γέννηση του παιδιού."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη με την οποία οι γυναίκες δεν υποχρεούνται να επιτελέσουν νυχτερινή εργασία μέχρις
ότου το παιδί τους γίνει ηλικίας 12 μηνών συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας της γυναίκας και 
της ικανότητάς της να αναθρέφει το παιδί της. Η διάταξη θα διασφαλίσει επίσης το σεβασμό 
των δικαιωμάτων των γυναικών στον τομέα αυτό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 59
Gabriela Creţu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2a:
"
2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι
πατέρες παιδιών ηλικίας κάτω των 12 
μηνών να μην υποχρεώνονται να 
εκτελούν νυχτερινή εργασία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του πατέρα στη διάταξη κατά της νυχτερινής εργασίας ενισχύει την παρουσία 
και συμμετοχή τους στη ζωή του παιδιού.

Τροπολογία 60
Gabriela Creţu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, το 
σημείο β αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
β) απαλλαγής από την εργασία ή 
παράτασης της άδειας μητρότητας, σε 
περίπτωση που αυτή η μετακίνηση είναι 
τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη 
[...]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της φράσης ‘λόγους δεόντως αιτιολογημένους’ θα άφηνε στους εργοδότες
μεγάλα περιθώρια να υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να μετακινήσουν εργαζομένους σε θέση 
εργασίας ημέρας.

Τροπολογία 61
Anne Van Lancker

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες ή/και πρακτικές:
[...] μετακίνησης σε θέση εργασίας 
ημέρας [...]."

Or. en
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Τροπολογία 62
Maria Petre

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 ζ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
7 α:
"Άρθρο 7 α
Υπερωρίες
1. Οι έγκυοι και οι εργαζόμενες με παιδί 
ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών δεν 
οφείλουν να εκτελούν υπερωριακή 
εργασία.
2. Οι εργαζόμενες που θηλάζουν το παιδί 
τους δεν οφείλουν να εκτελούν 
υπερωριακή εργασία κατά τη διάρκεια 
της περιόδου γαλουχίας εφόσον το 
επιτάσσει η υγεία τους ή η υγεία του 
παιδιού τους."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους μικρής ηλικίας, οι γυναίκες 
θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά την υπερωριακή εργασία· θα 
πρέπει να προστεθεί διάταξη που να προβλέπει τη δυνατότητα για την εργαζόμενη  να αρνηθεί 
την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας όταν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών.

Τροπολογία 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ζ - προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος στο άρθρο 7 α:
"Άρθρο 7 α
Οι εργαζόμενες ή οι εργαζόμενοι, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μετά το χρονικό 
διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια 
εθνική αρχή της παραγράφου 1, οι οποίοι 
έχουν παιδί ηλικίας κάτω των 3 ετών, δεν 
είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν 
νυκτερινή εργασία. Σε περίπτωση 
μονογονικών οικογενειών, το διάστημα 
αυτό μπορεί να παρατείνεται βάσει 
προϋποθέσεων που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.
Σε περίπτωση γονέων με παιδιά με βαριά 
αναπηρία, το διάστημα αυτό μπορεί να 
παρατείνεται ανάλογα βάσει 
προϋποθέσεων που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη.

Or. it

Τροπολογία 64
Lissy Gröner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άδεια μητρότητας Ελεύθερος χρόνος για την προστασία της 
μητρότητας
(Η τροπολογία αυτή – αντικατάσταση της
λέξης "άδειας" από τις λέξεις "ελεύθερος
χρόνος" τόσο κατά τη χρησιμοποίηση ως
μεμωνομένη λέξη όσο και σε σύνθετες 
λέξεις – ισχύει για το σύνολο του 
νομοθετικού κειμένου· με την έγκριση αυτής 
της τροπολογίας καθίστανται απαραίτητες 
τεχνικές προσαρμογές στο σύνολο του 
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κειμένου).

Or. de

Τροπολογία 65
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα διάταξη για τις 14 εβδομάδες πρέπει να διατηρηθεί, διότι προσφέρει στα κράτη 
μέλη την αναγκαία ευελιξία ώστε να κάνουν δυνατή την προσθήκη ή τον συνδυασμό άλλων 
προβλέψεων με την άδεια μητρότητας όπως, ιδίως, η γονική άδεια, που περιλαμβάνει και τον 
πατέρα. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη διαμορφώσει τέτοιες ρυθμίσεις. Η Γερμανία εφαρμόζει ένα 
σύστημα γονικής άδειας που προβλέπει μέχρι τρία χρόνια άδειας, αμέσως μετά την άδεια 
μητρότητας, διάστημα από το οποίο για 14 μήνες καταβάλλεται γονικό επίδομα.

Τροπολογία 66
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
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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.

απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 16 
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Or. fr

Τροπολογία 67
Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 24
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η άδεια μητρότητας διαρκεί από 8 έως 45 εβδομάδες στα 27 κράτη μέλη της 
ΕΕ, εκ των οποίων ένα μέρος μετ’ αποδοχών. Σε μερικές χώρες πρέπει να ζητηθεί πρόσθετη 
άδεια για να συνεχιστεί ο θηλασμός πέραν της περιόδου της αμειβόμενης άδειας μητρότητας. Η
αύξηση της άδειας μητρότητας από 14 σε 24 εβδομάδες θα επιτρέψει στις γυναίκες που έχουν 
γεννήσει πρόσφατα να θηλάσουν, εάν το αποφασίσουν, για συνεχή περίοδο έξη μηνών χωρίς να 
πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνάσματα με άλλες λύσεις, όπως η προσφυγή σε ιατρικά 
πιστοποιητικά.

Τροπολογία 68
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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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 22
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Or. pt

Τροπολογία 69
Urszula Krupa

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.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 20
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Or. pl

Τροπολογία 70
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2 να 
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δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 16 
συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Or. fr

Τροπολογία 71
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η προηγούμενη διάταξη της παραγράφου 2. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η συνήθης πρακτική στα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν ανάγκη τη βεβαιότητα στον προγραμματισμό τους όσον αφορά την περίοδο 
της άδειας μητρότητας.

Τροπολογία 72
Christa Prets

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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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 πριν και 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια υποχρεωτική άδεια μητρότητας πριν από τον τοκετό είναι απαραίτητη για την εγγύηση της 
προστασίας της υγείας της εγκύου γυναικός και του αγέννητου παιδιού. Επιπλέον, είναι 
σημαντική διότι η ευελιξία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα καταστάσεις άσκησης πίεσης 
όταν, παραδείγματος χάρη, οι εργοδότες προσπαθούν να πείσουν τους εργαζομένους να μην 
χρησιμοποιήσουν οιαδήποτε άδεια μητρότητας πριν τον τοκετό.

Τροπολογία 73
Urszula Krupa

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 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια οκτώ 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 
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τοκετό. τοκετό.

Or. pl

Τροπολογία 74
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 αμειβόμενη άδεια οκτώ 
τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό.

Or. fr

Τροπολογία 75
Eva-Britt Svensson

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 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια δύο τουλάχιστον 
εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την 
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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.

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.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η άδεια μητρότητας θα πρέπει να αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση, και δεν είναι, 
επομένως, σκόπιμο να υπάρχει υποχρεωτική άδεια μητρότητας μεγαλύτερη από δύο εβδομάδες.  
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μητέρα δεν είναι σε θέση να θηλάζει και/ή επιλέγει να μην λάβει 
άδεια για άλλους λόγους.  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πατέρας παίρνει άδεια και φροντίζει 
το παιδί, για παράδειγμα.

Τροπολογία 76
Doris Pack

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 μπορούν να παρατείνουν το 
υποχρεωτικό τμήμα της άδειας 
μητρότητας στη βάση της παρούσας 
οδηγίας σε κατ' ανώτατο όριο οκτώ 
εβδομάδες μετά τον τοκετό και/ή κατ' 
ανώτατο όριο έξι εβδομάδες πριν από τον 
τοκετό, εάν οι εργαζόμενες έχουν τη 
δυνατότητα να δηλώσουν ρητά ότι είναι 
έτοιμες να εργασθούν στη διάρκεια αυτής 
της παραταθείσας περιόδου, με μια 
δήλωση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
ανακληθεί. 

Or. de
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Τροπολογία 77
Gunnar Hökmark

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.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μπορεί να κατανέμεται 
μεταξύ των γονέων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική και με 
βάση την αμοιβαία ευθύνη και την 
ελεύθερη επιλογή των γονέων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι κυρίως η μητέρα και ο πατέρας που είναι υπεύθυνοι για την κατανομή της γονικής άδειας, 
η οποία θα πρέπει να γίνεται με βάση την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 78
Ilda Figueiredo

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 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει
υποχρεωτική αμειβόμενη άδεια δέκα έξι
τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
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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.

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 
υποχρεωτική άδεια των δέκα έξι 
εβδομάδων ισχύει για όλες τις 
εργαζόμενες ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των δεδουλευμένων ημερών.

Or. pt

Τροπολογία 79
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η περίοδος αυτή μπορεί, μετά από 
συμφωνία και αίτημα του ζεύγους, να 
μοιράζεται με τον πατέρα, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. pt

Τροπολογία 80
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει 
υποχρεωτική άδεια μητρότητας μετ’ 
αποδοχών έξι τουλάχιστον εβδομάδων 
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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. 

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. 

Or. en

Τροπολογία 81
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 τεσσάρων 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.

Or. fr

Τροπολογία 82
Doris Pack

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Προς το συμφέρον της προστασίας 
της υγείας της μητέρας και του παιδιού 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη τα απαραίτητα 
μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουν, ότι οι 
εργαζόμενες μπορούν να αποφασίσουν 
ελεύθερα και χωρίς πίεση, υπέρ ή κατά 
της μη υποχρεωτικής άδειας μητρότητας 
πριν από τον τοκετό.

Or. de

Τροπολογία 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού η 
υποχρεωτική άδεια αυξάνεται κατά ένα 
μήνα ανά επιπλέον βρέφος.

Or. it

Τροπολογία 84
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η εργαζόμενη πρέπει να δηλώσει την 
περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια 
μητρότητας τουλάχιστον δύο μήνες πριν 
από την ημερομηνία έναρξής της. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή μιας υποχρέωσης κοινοποίησης της περιόδου της άδειας μητρότητας προσφέρει 
βεβαιότητα προγραμματισμού στις επιχειρήσεις. Σε άλλη περίπτωση, ιδίως οι ΜΜΕ θα 
αντιμετώπιζαν σοβαρά οργανωτικά προβλήματα.

Τροπολογία 85
Christa Prets

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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, 
καισαρικής τομής και πολλαπλού τοκετού 
χορηγείται πρόσθετη περίοδος 
προστασίας. Η διάρκεια της πρόσθετης
περιόδου προστασίας μετά τον τοκετό
πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο σε 12 
εβδομάδες και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της άδειας τοκετού στις προαναφερθείσες περιπτώσεις μετά τη γέννηση θα πρέπει 
να ανέρχεται το λιγότερο σε 12 εβδομάδες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια μητρότητας που ήδη 
χρησιμοποιείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προστασία της υγείας της γυναικός η οποία έχει 
μόλις γεννήσει θα πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα..
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Τροπολογία 86
Maria Petre

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 αναπηρία
και πολλαπλού τοκετού, ή όταν η μητέρα 
έχει κάποια αναπηρία, χορηγείται 
αμειβόμενη πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια 
της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να αποζημιώνονται, ώστε να μην πλήττονται οικονομικά επειδή είναι 
μητέρες.

Τροπολογία 87
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Article 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 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, πολλαπλού 
τοκετού ή γαλουχίας χορηγείται πρόσθετη 
άδεια τεσσάρων εβδομάδων. 
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ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

Or. fr

Τροπολογία 88
Ilda Figueiredo

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.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες, 
πολλαπλού τοκετού και μητέρας με
αναπηρίες χορηγείται πρόσθετη, πλήρως 
αμειβόμενη άδεια. Η διάρκεια της 
πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι 
αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές 
ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων. Τα 
κράτη μέλη προβλέπουν επίσης περίοδο 
12 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης 
άδειας σε περίπτωση θνησιγένειας.

Or. pt

Τροπολογία 89
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε 
περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας 
νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες 
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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.

και πολλαπλού τοκετού χορηγείται 
πρόσθετη άδεια μητρότητας. Η διάρκεια 
της πρόσθετης άδειας μητρότητας πρέπει 
να είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις 
ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων.

Or. en

Τροπολογία 90
Edite Estrela

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.

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, έφηβης μητέρας, 
πολλαπλού τοκετού ή τοκετού εντός δέκα 
οκτώ μηνών από τον προηγούμενο τοκετό
χορηγείται πρόσθετη, πλήρως αμειβόμενη
άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης άδειας 
πρέπει να είναι αναλογική και να 
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και 
τέκνου/τέκνων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Women should not be penalised for being mothers and should be enttled to leave at full pay.

In view of the additional challenges faced by women with disabilities in society, mothers with 
disabilities in many cases need longer periods of leave so that they can adapt to their new 
circumstances and in the interests of harmonious family life. Teenage mothers may also need 
more time to adapt to motherhood and recover physically and psychologically from the birth.

As in the case of multiple births, where a birth occurs within 18 months of the birth of the 
previous child, mothers may need a longer period of leave in order to ensure their proper 
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recovery and adaptation.

Τροπολογία 91
Lissy Gröner

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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.

(5) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
απουσίες από την εργασία λόγω ασθένειας 
ή επιπλοκών που σχετίζονται με την 
εγκυμοσύνη δεν έχουν επίπτωση στη 
διάρκεια της άδειας μητρότητας.

Or. de

Τροπολογία 92
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα της μητέρας και του πατέρα 
με την εξασφάλιση ειδικών συνθηκών 
εργασίας, έτσι ώστε να βοηθούνται τα 
παιδιά με αναπηρίες."

Or. pt
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Τροπολογία 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
" Άρθρο 8 α
Άδεια υιοθεσίας
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι  η άδεια 
μητρότητας και η άδεια πατρότητας 
προβλέπονται επίσης σε περίπτωση 
υιοθεσίας.

Or. it

Τροπολογία 94
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
Άδεια πατρότητας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
έχουν νεογέννητο παιδί να δικαιούνται 
συνεχή περίοδο άδειας πατρότητας 
πλήρως αμειβόμενης και μη 
μεταβιβάσιμης, διάρκειας τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων, εκ των οποίων δύο 
υποχρεωτικές, μετά τον τοκετό της 
συζύγου/συντρόφου τους.



AM\775081EL.doc 43/74 PE421.393v01-00

EL

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα 
που απαιτούνται προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι χορηγείται στον πατέρα 
ειδική άδεια που περιλαμβάνει το τμήμα 
της άδειας μητρότητας του οποίου δεν 
έγινε χρήση, σε περίπτωση θανάτου ή 
φυσικής αδυναμίας της μητέρας.

Or. pt

Τροπολογία 95
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:
Άρθρο 8a
Άδεια πατρότητας 
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
έχουν νεογέννητο παιδί να δικαιούνται 
άδεια πατρότητας πλήρως αμειβόμενη 
και μη μεταβιβάσιμη τουλάχιστον 
τεσσάρων συναπτών εβδομάδων, εκ των 
οποίων και οι τέσσερις είναι
υποχρεωτικές, πριν ή μετά τον τοκετό της 
συζύγου ή του συντρόφου τους.

Or. en

Τροπολογία 96
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:
Άρθρο 8a
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι των οποίων ο 
σύντροφος ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει 
να δικαιούνται άδεια πατρότητας/συν-
μητρότητας πλήρως αμειβόμενη και μη 
μεταβιβάσιμη τουλάχιστον τεσσάρων 
εβδομάδων, εκ των οποίων δύο 
υποχρεωτικές, πριν ή μετά τον τοκετό της 
συζύγου ή του συντρόφου τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it.

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning.

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.
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Τροπολογία 97
Anne Van Lancker

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
8α:
Άρθρο 8a
Άδεια πατρότητας
Τα κράτη μέλη ή/και οι κοινωνικοί 
εταίροι λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενοι 
να δικαιούνται αμειβόμενη άδεια 
πατρότητας διάρκειας 2 συναπτών 
εβδομάδων τουλάχιστον, που 
κατανέμονται μετά τον τοκετό της 
συζύγου/συντρόφου τους, σύμφωνα με τις 
εθνικές νομοθεσίες, συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υποστηριχθεί η πρόθεση της εισηγήτριας να θεσπίσει το δικαίωμα της άδειας 
πατρότητας. Όμως, η διατύπωση που χρησιμοποιεί είναι υπερβολικά περιοριστική και δεν
καλύπτει όλες τις μορφές οικογενειών, όπως τα ζεύγη ιδίου φύλου ή τις ανασυγκροτημένες 
οικογένειες.

Τροπολογία 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 1
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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.

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. Η απόλυση κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
θεωρείται ότι βασίζεται σε λόγους που 
συνιστούν διακριτική μεταχείριση, εκτός 
από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν 
συνδέονται με την κατάστασή τους και, 
δεόντως και γραπτώς προσδιοριζόμενες, 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. it

Τροπολογία 99
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 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, 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι οι εργοδότες δεν μπορούν, για τη 
διευκόλυνσή τους, να διακόπτουν την 
άδεια μητρότητας ή την άδεια 
πατρότητας ή την άδεια για τη φροντίδα 
παιδιού και για 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 έως ένα έτος μετά τον 
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ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η 
αρμόδια αρχή.

τοκετό.

Or. pt

Τροπολογία 100
Doris Pack

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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.

(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 
λιγότερο τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό,
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.

Or. de

Τροπολογία 101
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η 
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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.

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, 
αιτιολογούνται δεόντως γραπτώς και 
γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες 
ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχει στις γυναίκες καλύτερη νομική προστασία από τις απολύσεις και όσον αφορά τις
ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας μετά την επιστροφή τους από την άδεια μητρότητας. Είτε το ζητά
ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος είτε όχι, πρέπει να δίνεται αιτιολογημένη γραπτή δήλωση των 
αιτίων της απόλυσης, που δεν μπορεί να έχουν σχέση με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.

Τροπολογία 102
Gabriela Creţu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
΄Αρθρο 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 

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 την παρέλευση 
12 μηνών μετά από το τέλος της άδειας 
μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την 
κατάστασή τους, αιτιολογούνται δεόντως 
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ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον 
το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

γραπτώς και γίνονται δεκτές από τις 
εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, 
ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της απόλυσης από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι την παρέλευση 12 μηνών από
της λήξης της άδειας μητρότητας θα επιτρέψει την καλύτερη προστασία της γυναίκας που έχει 
πάρει άδεια μητρότητας καθώς και την επανένταξή της στην αγορά εργασίας. Η γραπτή δήλωση
των αιτίων της απόλυσης είναι απαραίτητη προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις κατά 
των γυναικών.

Τροπολογία 103
Christa Prets

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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.

(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 ενός 
έτους 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.

Or. de
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Τροπολογία 104
Maria Petre

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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.

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 εννέα μηνών από 
το τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, ο 
εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει 
δεόντως την απόλυση γραπτώς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το διάστημα των εννέα μηνών φαίνεται  λογικότερο για την προσαρμογή της εργαζόμενης 
λεχώνας στο νέο ρυθμό ζωής, στην επιστροφή στην εργασία, καθώς και στις αλλαγές στο χώρο 
εργασίας κατά τη διάρκεια της απουσίας της.

Τροπολογία 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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 

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 
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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.

απόλυση γραπτώς. Εάν η απόλυση 
πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από 
το τέλος της άδειας μητρότητας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1,
η απόλυση  θεωρείται ότι βασίζεται σε 
λόγους που συνιστούν διακριτική 
μεταχείριση, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την 
κατάστασή τους και, δεόντως και 
γραπτώς προσδιοριζόμενες, γίνονται 
δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και 
πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον το 
εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Or. it

Τροπολογία 106
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
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.

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.

Or. fr
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Τροπολογία 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα
που είναι απαραίτητα για να
απαγορεύσουν τις διακρίσεις κατά των
εγκύων στην αγορά εργασίας με τη 
δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσληψης, 
εφόσον ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις 
για τη θέση που ζητούν."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται την ίση πρόσβαση των εγκύων στην αγορά εργασίας, ούτως
ώστε η εγκυμοσύνη να μην διακυβεύει τη σταδιοδρομία και τις πιθανότητες επαγγελματικής
ανέλιξης των γυναικών μόνο και μόνο επειδή η πρόσληψη μιας εγκύου συνιστά πρόσθετη 
επιβάρυνση του εργοδότη.

Τροπολογία 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να 
απολαύουν, κατά τη διάρκεια της άδειας 
πατρότητας και των επόμενων 3 μηνών, 
της προστασίας κατά της απόλυσης  που 
διασφαλίζεται από το παρόν άρθρο για 
τις εργαζόμενες του άρθρου 2.
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Or. it

Τροπολογία 109
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι 
να απολαύουν, κατά τη διάρκεια της 
άδειας πατρότητας ή συν-μητρότητας,
της ίδιας προστασίας έναντι της 
απόλυσης με αυτή που παρέχει το άρθρο 
1 στους εργαζόμενους κατά την έννοια 
του άρθρου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργαζόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας ή συν-μητρότητας, της ίδιας
προστασίας από την απόλυση που παρέχεται στις εγκύους και στις λεχώνες ή θηλάζουσες 
μητέρες.

Τροπολογία 110
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να
εγκρίνουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι
ένας εργαζόμενος δύναται να επιλέξει να
εργαστεί με μερική απασχόληση για
περίοδο έως ενός έτους, με απόλυτη 
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προστασία έναντι του ενδεχόμενου 
απόλυσης και με πλήρη δικαιώματα όσον 
αφορά την ανάκτηση της θέσης πλήρους 
απασχόλησης και της αμοιβής του μετά 
τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιτυχέστερη συμφιλίωση ιδιωτικής, οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής, επιτρέποντας στην εργαζόμενη να προσαρμοστεί καλύτερα και ομαλότερα 
στη νέα κατάστασή της.

Τροπολογία 111
Anne Van Lancker

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
10α:
Άρθρο 10 a
Θηλασμός
1. Προσφέρεται στις γυναίκες το
δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων
ημερήσιων διαλειμμάτων ή ημερήσιας 
μείωσης των ωρών εργασίας προκειμένου 
να θηλάζει το τέκνο της.
2. Η περίοδος κατά την οποία
επιτρέπονται διαλείμματα προς θηλασμό
ή μείωση των ημερησίων ωρών εργασίας, 
ο αριθμός τους, η διάρκεια των 
διαλειμμάτων προς θηλασμό και οι 
διαδικασίες για τη μείωση των 
ημερήσιων ωρών εργασίας 
προσδιορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική. Τα εν λόγω
διαλείμματα ή η μείωση των ημερήσιων
ωρών εργασίας λογίζονται ως χρόνος 
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εργασίας και αμείβονται ανάλογα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με τη Σύμβαση 183 της ΔΟΕ για την προστασία της μητρότητας.

Τροπολογία 112
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 -α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- a ) -α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"1) στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που 
σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης 
αμοιβής ή του ευεργετήματος 
κατάλληλου επιδόματος των 
εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2, πρέπει να εξασφαλίζονται 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή 
πρακτικές·"

Or. fr

Τροπολογία 113
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 2 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a α) Στο σημείο 2 , το στοιχείο β) 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"β) η διατήρηση της αμοιβής των 
εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια 
του άρθρου 2 ή το ευεργέτημα 
κατάλληλου επιδόματος στις εργαζόμενες 
κατά την έννοια του άρθρου 2·"

Or. fr

Τροπολογία 114
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 β
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 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, με την ίδια 
αμοιβή, στην ίδια επαγγελματική 
κατηγορία και καθήκοντα με πριν, και να 
επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις 
συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα 
επωφελούνταν κατά την απουσία τους·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μια θέση που θεωρείται "ισοδύναμη" πρέπει να προσφέρει την ίδια αμοιβή, επαγγελματική 
κατηγορία και καθήκοντα όπως πριν.

Τροπολογία 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -β (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-β) Στο σημείο 2 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο στοιχείο μετά το στοιχείο β):
"βa) το δικαίωμα των εργαζομένων σε
άδεια μητρότητας να λαμβάνουν
αυτομάτως κάθε μισθολογική αύξηση, 
εάν συντρέχει περίπτωση, χωρίς να 
πρέπει να διακόψουν προσωρινά την 
άδεια μητρότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν της μισθολογικής 
αυξήσεως."

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης μισθού για τη θέση εργαζομένων σε άδεια μητρότητας, αυτή
εφαρμόζεται αυτομάτως και σε αυτούς. Έτσι, δεν είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την άδεια
μητρότητας για να λάβουν τον υψηλότερο μισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. 
Περιορίζεται επίσης και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέματος 
αυτού.

Τροπολογία 116
Maria Petre

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) «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 

3) το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 
2 στοιχείο β) θεωρείται ισοδύναμο 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 του 85% 
του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του 
μέσου μηνιαίου μισθού της 
ενδιαφερόμενης εργαζόμενης. Τα κράτη 
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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.

μέλη δύνανται να καθορίζουν την περίοδο 
βάσει της οποίας υπολογίζεται ο μέσος 
όρος του μηνιαίου μισθού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 εβδομάδων για την άδεια 
μητρότητας, διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της εργαζομένης είναι ίδια με τις προηγούμενες 
αποδοχές της. Το 85% φαίνεται να είναι επαρκές ποσοστό, προκειμένου να μην τιμωρούνται οι 
οικογένειες επειδή αποκτούν παιδί.

Τροπολογία 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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.

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. Το επίδομα 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και ο θηλασμός δεν πρέπει να προκαλούν πρακτικές που συνιστούν
διάκριση ως επιβεβαιώνεται από την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (αναδιατύπωση). Ο ορισμός ανωτάτου ορίου ενός επιδόματος κατά την άδεια
μητρότητας σε αναφορά προς ισοδύναμο μισθό μπορεί να θεωρηθεί ως διάκριση που επομένως
αντιβαίνει στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών 
στην απασχόληση και για τα καθεστώτα επαγγελματικής και κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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.

3) το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 
2 στοιχείο β) θεωρείται ισοδύναμο εφόσον 
εγγυάται εισόδημα τουλάχιστον ισοδύναμο 
με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο 
μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν 
ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την 
εθνική νομοθεσία. Κατά τον υπολογισμό 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 
αυξήσεις των αποδοχών βάσει 
νομοθετικών ή συμβατικών ρυθμίσεων.
Αυτό το ανώτατο όριο δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερο του 80% του τελευταίου 
μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου 
μισθού της ενδιαφερόμενης εργαζόμενης.
Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν 
την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται 
ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

Or. it
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Τροπολογία 119
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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.

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. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να καθορίζουν την περίοδο βάσει 
της οποίας υπολογίζεται ο μέσος όρος του 
μηνιαίου μισθού.

Or. fr

Τροπολογία 120
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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 

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 
στοιχείο β) θεωρείται ισοδύναμο 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 
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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.

δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του 100% 
του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του 
μέσου μηνιαίου μισθού της εργαζόμενης.
Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν 
την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται 
ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

Or. pt

Τροπολογία 121
Gabriela Creţu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το επίδομα που λαμβάνουν οι 
εργαζόμενοι κατά την έννοια του άρθρου 
2 δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το
επίδομα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι
κατά την έννοια του άρθρου 2 σε
περίπτωση διακοπής της
δραστηριότητας για λόγους που
συνδέονται με την υγεία των
εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση ότι το επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του επιδόματος υγείας διασφαλίζει ότι
η οδηγία λαμβάνει υπόψη τις μητέρες με πολύ χαμηλό μισθό, όπως συμβαίνει ιδίως στα νέα
κράτη μέλη.
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Τροπολογία 122
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 γα (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το άρθρο 11, παράγραφος 4, 
καταργείται.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί το κριτήριο επιλεξιμότητας του άρθρου 11, παράγραφος 4, της 
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ εφόσον όλες οι γυναίκες πρόκειται να έχουν το ίδιο δικαίωμα για 
αμειβόμενη άδεια μητρότητας, κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με την κινητικότητα των 
εργαζομένων και τις κοινές αρχές της ΕΕ για "ευελιξία με ασφάλεια".

Δεν έχει νόημα η πρόταση της Επιτροπής να αναγνωρίζει το δικαίωμα για άδεια μητρότητας και 
να επιτρέπεται στις γυναίκες να εγκαταλείπουν την εργασία τους και να χάνουν το εισόδημά 
τους, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αμειβόμενη άδεια μητρότητας σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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 

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 
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εξετάζουν το αίτημα αυτό, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων.

εξετάζουν το αίτημα αυτό, λαμβανομένων 
υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων, προκειμένου να 
προαχθεί η συμφιλίωση μεταξύ 
εργασιακής, ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής. Ο εργοδότης μπορεί να αρνείται τα 
αιτήματα αυτά μόνο αν τα οργανωτικά 
μειονεκτήματα που του δημιουργούν είναι 
δυσανάλογα μεγαλύτερα από το όφελος 
του εργαζομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο ως έχει δεν είναι σύμφωνο με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
οδηγία που αφορά το χρόνο εργασίας (που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2008). Η
τροπολογία 11 του Κοινοβουλίου επί της κοινής θέσης του Συμβουλίου ορίζει ότι ένας 
εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί μια τέτοια αίτηση εκτός εάν η επιβάρυνση είναι 
δυσανάλογη.

Το προτεινόμενο άρθρο ως έχει δεν κάνει καμία αναφορά στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές της 
ευελιξίας και ασφάλειας. Η τωρινή πρόταση για την οδηγία για τη μητρότητα ‘θα υποστηρίξει
την ισότητα των φύλων’ και ‘προσφέρει μέτρα για τη συμφιλίωση της εργασιακής, της 
οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής’.

Τροπολογία 124
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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 

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 
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υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων.

υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ εργασιακής 
και ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Ο 
εργοδότης μπορεί να απορρίψει τα 
αιτήματα αυτά μόνο εάν τα οργανωτικά 
μειονεκτήματα που του δημιουργούν είναι 
δυσανάλογα μεγαλύτερα σε σχέση προς 
τα οφέλη του εργαζομένου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Τροπολογία 125
Anne Van Lancker

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 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 

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 σοβαρά το αίτημα αυτό, 
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υπόψη των αναγκών των εργοδοτών και 
των εργαζομένων.

λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των 
εργοδοτών και των εργαζομένων, και 
αναφέρουν αντικειμενικούς λόγους κατά 
την άρνηση τέτοιων αιτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δα (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα). Μετά την παράγραφο 5 
παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος
5α:
"5a. Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι το 
ωράριο εργασίας των εγκύων λαμβάνει 
υπόψη την ανάγκη τακτικών και 
έκτακτων προληπτικών ιατρικών 
εξετάσεων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιατρικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις εγκύους και εξαιρετικά σημαντικοί για την
κανονική ανάπτυξη του εμβρύου· επομένως, ο εργοδότης πρέπει να το λαμβάνει υπόψη και να
διασφαλίζει την ύπαρξη ευελιξίας όσον αφορά το ωράριο εργασίας των εγκύων.

Τροπολογία 127
Gabriela Creţu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δα (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη
παράγραφος 5α:
5a. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες να συστήσουν νηπιακούς 
σταθμούς για τα παιδιά εργαζομένων 
κάτω των 3 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναμφισβήτητη η έλλειψη παιδικών σταθμών στην ΕΕ. Η παρούσα διάταξη είναι
ουσιαστική προκειμένου να μην εγκαταλείπουν οι γυναίκες την απασχόληση επειδή πρέπει να 
αναθρέψουν μικρά παιδιά.

Τροπολογία 128
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 δα (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες να παρέχουν, εφόσον 
απαιτείται και το ζητούν οι εργαζόμενες, 
βοήθεια για την επανένταξη και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων που 
επιστρέφουν στην εργασία μετά από 
άδεια μητρότητας."

Or. pt
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Τροπολογία 129
Anne Van Lancker

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δα (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη
παράγραφος 5α:
5a. Τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις 
εθνικές παραδόσεις και πρακτικές τους, 
λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να 
προωθήσουν το διάλογο μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων σε κατάλληλα 
επίπεδα ώστε να προβλέπεται η 
επανένταξη και υποστήριξη της 
κατάρτισης των εργαζομένων που 
επιστρέφουν στην εργασία μετά από 
άδεια μητρότητας.

Or. en

Τροπολογία 130
Ilda Figueiredo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 11α
Άδεια για το μητρικό θηλασμό ή τον 
τεχνητό θηλασμό
1. Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της 
δικαιούται απαλλαγή από την εργασία  
για το σκοπό αυτό για όλη τη διάρκεια 
της περιόδου γαλουχίας.
2. Εάν το παιδί δεν τρέφεται με μητρικό 
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θηλασμό και οι δύο γονείς εργάζονται, 
ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν 
δικαίωμα σε απαλλαγή από την εργασία 
για τον τεχνητό θηλασμό μέχρι το παιδί 
να φτάσει σε ηλικία ενός έτους.
3. Η ημερήσια απαλλαγή από την εργασία 
για το μητρικό ή τεχνητό θηλασμό 
χωρίζεται σε δύο διακριτές περιόδους, 
μέγιστης διάρκειας μιας ώρας η κάθε 
μία.
4. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού, η 
απαλλαγή από την εργασία που 
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 
παρατείνεται κατά τριάντα ακόμη λεπτά 
ανά επιπλέον βρέφος.
5. Εάν ένας από τους γονείς εργάζεται 
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, η 
ημερήσια απαλλαγή από την εργασία για 
το μητρικό ή τον τεχνητό θηλασμό 
μειώνεται κατ' αναλογίαν του κανονικού 
χρόνου εργασίας, αλλά δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από τριάντα λεπτά.
6. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην 
ανωτέρω παράγραφο, η ημερήσια 
απαλλαγή από την εργασία δεν 
υπερβαίνει τη μία ώρα και, ενδεχομένως, 
μια δεύτερη περίοδο που καλύπτει την 
υπολειπόμενη διάρκεια, εκτός αν έχει 
θεσπιστεί άλλο καθεστώς σε κοινή 
συμφωνία με τον εργοδότη."

Or. pt

Τροπολογία 131
Maria Petre

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
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"Άρθρο 11 a
Απαλλαγή από την εργασία για μητρικό ή 
τεχνητό θηλασμό 
1. Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της 
δικαιούται απαλλαγή από την εργασία για 
το σκοπό αυτό κατά την περίοδο του 
θηλασμού.
2. Η ημερήσια απαλλαγή από την εργασία 
για το μητρικό θηλασμό χωρίζεται σε δύο 
διακριτές περιόδους, μέγιστης διάρκειας 
μιας ώρας η κάθε μία, αλλά δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από τριάντα λεπτά, εκτός 
αν έχει θεσπιστεί άλλο καθεστώς σε κοινή 
συμφωνία με τον εργοδότη.
3. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού, η 
ημερήσια απαλλαγή από την εργασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 
αυξάνεται κατά τριάντα ακόμη λεπτά ανά 
επιπλέον βρέφος.
4. Εάν η μητέρα εργάζεται υπό καθεστώς 
μερικής απασχόλησης, η ημερήσια 
απαλλαγή από την εργασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2  
μειώνεται κατ' αναλογίαν του χρόνου 
εργασίας, αλλά δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από τριάντα λεπτά.

Στην περίπτωση αυτή, η ημερήσια 
απαλλαγή από την εργασία χορηγείται για 
περίοδο που δεν μπορεί να  υπερβαίνει τη 
μία ώρα και, ενδεχομένως, για δεύτερη 
περίοδο που καλύπτει την υπολειπόμενη 
διάρκεια, εκτός αν έχει θεσπιστεί άλλο 
καθεστώς σε κοινή συμφωνία με τον 
εργοδότη."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όταν δεν υπάρχει μητρικός θηλασμός, είναι σκόπιμο να παρέχεται σε έναν από τους δύο γονείς 
μείωση του ωραρίου εργασίας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απώλεια οποιουδήποτε 
πλεονεκτήματος.
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Τροπολογία 132
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
11α:
"Άρθρο 11a
Απαλλαγή από την εργασία για φυσικό ή 
τεχνητό θηλασμό 
1. Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της 
δικαιούται απαλλαγή από την εργασία για 
το σκοπό αυτό κατά την περίοδο του 
θηλασμού.
2. Εάν το παιδί δεν τρέφεται με μητρικό 
θηλασμό και οι δύο γονείς ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα, ένας από 
τους δύο ή και οι δύο έχουν δικαίωμα σε 
απαλλαγή από την εργασία για το 
θηλασμό μέχρι το παιδί να φτάσει σε 
ηλικία ενός έτους.
3. Η ημερήσια απαλλαγή από την εργασία 
για το μητρικό ή τεχνητό θηλασμό 
χωρίζεται σε δύο διακριτές περιόδους, 
μέγιστης διάρκειας μιας ώρας η κάθε μία
και ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών, 
εκτός αν έχει θεσπιστεί άλλο ευνοϊκότερο 
καθεστώς σε κοινή συμφωνία με τον 
εργοδότη. Η περίοδος αυτή δύναται να
παραταθεί εάν οι όροι μετακίνησης ή
χρόνου καθιστούν αδύνατη την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού εντός της 
αρχικής αυτής περιόδου.
4. Σε περίπτωση γέννησης πολλαπλού 
τοκετού, η απαλλαγή από την εργασία 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
αυξάνεται κατά τριάντα ακόμη λεπτά ανά 
επιπλέον βρέφος.
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5. Εάν ένας εκ των δύο γονέων εργάζεται 
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, η 
ημερήσια απαλλαγή από την εργασία για 
το μητρικό ή τον τεχνητό θηλασμό 
μειώνεται κατ' αναλογίαν του κανονικού 
χρόνου εργασίας, αλλά δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από τριάντα λεπτά. Η
περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί εάν
οι όροι μετακίνησης ή χρόνου καθιστούν
αδύνατη την άσκηση του δικαιώματος 
αυτού εντός της αρχικής αυτής περιόδου.
6. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5, η ημερήσια απαλλαγή από 
την εργασία χορηγείται για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τη μία ώρα και, 
ενδεχομένως, για δεύτερη περίοδο που 
καλύπτει την υπολειπόμενη διάρκεια, 
εκτός αν έχει θεσπιστεί άλλη ευνοϊκότερη 
ρύθμιση σε κοινή συμφωνία με τον 
εργοδότη."

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά οι εργαζόμενοι ταξιδεύουν αρκετή ώρα από και προς την εργασία τους – αναλόγως και
του μεγέθους της πόλης στην οποία ζουν. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον
υπολογισμό των ανωτέρω χρονοπλαισίων, δεδομένου ότι μια άκαμπτη διάταξη θα καθιστούσε 
το δικαίωμά τους κενό περιεχομένου.

Τροπολογία 133
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 δ α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 12 α

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 

διαγράφεται
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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. 

(2) Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους 
για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με 
την απόδειξη. 

(3) Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
ποινικές διαδικασίες.

(4) Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε 
διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή 
άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα 
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. 
(5) Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης 
για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 12.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάκριση λόγω εγκυμοσύνης πληροί ήδη σήμερα τα κριτήρια της διάκρισης λόγω φύλου. Ως 
εκ τούτου, η ισχύουσα αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, που προβλέπεται ήδη από την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ μπορεί να εφαρμοστεί εδώ.

Τροπολογία 134
Anne Van Lancker

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 12 α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
12aa:
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Άρθρο 12aa
Πρόληψη των διακρίσεων
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα 
μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές
παραδόσεις και πρακτικές τους, για την
προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων στα κατάλληλα
επίπεδα, με στόχο την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μέτρων για την 
πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών λόγω αδείας εγκυμοσύνης, 
μητρότητας ή υιοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 135
Christa Klaß

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 92/85/EΟΚ
Άρθρο 12 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι 
κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την 
καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν 
δύναται να περιορίζεται από τον 
καθορισμό προηγούμενου ανώτατου 
ορίου, και πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιβολή των κυρώσεων αυτών.
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Τροπολογία 136
Astrid Lulling

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.

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς 
ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως [τρία έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά τριετία, 
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.
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