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27.3.2019 A8-0270/96

Módosítás 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0270/2018
David Casa
A szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A nők és a párok szabad 
döntésének, hogy miként osztják meg a 
szülői szabadságot, nem csupán a szülői 
szerep társadalmi-gazdasági és kulturális 
vonatkozásait kell figyelembe vennie, 
hanem a biológiai tényezőket is, tekintettel 
arra, hogy a várandósság során, a 
szüléskor, a szülés utáni és a szoptatási 
időszakban a nők számára védelmet kell 
biztosítani.

Or. pt
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

27.3.2019 A8-0270/97

Módosítás 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0270/2018
David Casa
A szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel az apák többsége nem él a 
szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 
neki járó szabadság jelentős részét 
átruházza az anyára, ez az irányelv – 
annak érdekében, hogy ösztönözze a 
második szülőt a szülői szabadság 
igénybevételére, és amellett, hogy 
fenntartja mindkét szülő jogát arra, hogy 
a 2010/18/EU irányelv jelenlegi 
előírásainak megfelelően legalább négy 
hónap szülői szabadságot vegyen igénybe 
– egy hónapról négy hónapra hosszabbítja 
meg a szülői szabadság másik szülőre át 
nem ruházható időszakát.

(14) Az apák többsége nem él a szülői 
szabadsághoz való jogával, vagy a neki 
járó szabadság jelentős részét átruházza az 
anyára, mivel a munkabér olyan 
százalékos arányától esnek el a kivett 
szabadság miatt, amely túlságosan nagy 
terhet jelent a háztartások számára, e 
döntések pedig – összességében– 
állandósítják a nemek közötti 
különbségeket. A szabadság olyan 
méltányos megosztásához, amelynek 
esetében a párok szabadon döntenek 
arról, hogy az egyes szülők milyen hosszú 
időtávot vesznek ki szabadságként, 
elengedhetetlen az, hogy a szülői 
szabadságon lévőknek teljes 
munkabérüket kifizessék.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/98

Módosítás 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0270/2018
David Casa
A szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Egészségügyi Világszervezet 
szerint a gyermekeket hat hónapos 
korukig ajánlott kizárólag anyatejjel 
táplálni, mivel az mind a gyermekek, mind 
pedig az anyák egészségére kedvező hatást 
gyakorol. Az anyák mintegy fele azonban 
a szülést követő első hónapban elválasztja 
csecsemőjét, ami arra enged következtetni, 
hogy az anyák között többségben vannak 
azok, akik különböző korlátozó tényezők 
miatt – többek között azért, mert 
kénytelenek a jelenlegi jelentős 
dereguláció és instabilitás következtében 
visszatérni a munkába – nem tudnak 
olyan hosszú ideig szoptatni, mint 
amennyi ideig szeretnének.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/99

Módosítás 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0270/2018
David Casa
A szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 
például a nemzeti jognak, a kollektív 
szerződéseknek és/vagy a szokásos 
gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 
partnerekre ruházott hatáskört is 
figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 5. 
vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 
való jogukat gyakorló munkavállalók 
legalább az érintett munkavállalót 
betegszabadság esetén megillető összeggel 
egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 
részesüljenek.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4., az 5. 
vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 
való jogukat gyakorló munkavállalók a 
bérük 100%-ával egyenértékű díjazásban 
vagy juttatásban részesüljenek.

Or. pt


