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Módosítás 48
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Az irányelv címe

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre a várandós, a gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról

Javaslat európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre a várandós, a gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
munkavállalók munkahelyi, illetve családi 
jogainak és kötelezettségeinek 
összeegyeztethetőségét elősegítő 
intézkedések bevezetéséről

Or. en

Indokolás

Az EK-Szerződés 141. cikkének (3) bekezdését is magában foglaló többszörös jogalap 
megengedi az irányelv hatályának kiterjesztését. Ez az átfogóbb megközelítés erősebb 
üzenetet intézne a vállalkozásokhoz abban az értelemben, hogy a gyermekvállalás nemcsak a 
nőket, hanem a férfiakat is érinti.

Módosítás 49
Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ 
által a szülői szabadságról kötött 
keretmegállapodásról szóló, 1996. június 
3-i 96/34/EK tanácsi irányelv1

minimumkövetelményeket ír elő, amelyek 
megkönnyítik a munkavállaló szülők 
számára a munkahelyi és családi 
kötelezettségeik összeegyeztetését. 
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Ugyanakkor szociális partnerek 2009. 
június 18-án megállapodásra jutottak, és 
folyamatban van egy irányelvtervezet 
vizsgálata.
1 HL L 145., 1996.6.19. , 4.o.

Or. fr

Indokolás

A 96/34/EK tanácsi irányelv a Business Europe (UNICE), a CEEP és az ESZSZ által a szülői 
szabadságról kötött keretmegállapodás, egyben pedig fontos kiegészítése a 92/85/EGK 
irányelv módosítására irányuló javaslatnak, amennyiben előírja azokat a 
minimumkövetelményeket, amelyek megkönnyítik a munkavállaló szülők számára a szakmai és 
a családi felelősségvállalás összeegyeztetését. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a szociális 
partnerek 2009. június 18-án megállapodásra jutottak, és folyamatban van egy irányelv-
tervezet vizsgálata, amely naprakésszé tenné a fenti keretmegállapodást.

Módosítás 50
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szülési szabadságra vonatkozó, 
ezen irányelv szerinti szabályokat annak 
figyelembevételével állapítják meg, hogy a 
kiegészítő, az egészségvédelemhez nem 
szükséges – a gyermek születését megelőző 
– szülési szabadság a nőket a 
munkaerőpiacon jelentősen hátráltatná. 

Or. de

Módosítás 51
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A szülési szabadságra vonatkozó, 



AM\795886HU.doc 5/64 PE430.643v01-00

HU

ezen irányelv szerinti szabályokat annak 
figyelembevételével állapítják meg, hogy a 
munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét európai szinten a 
szülői szabadságról szóló irányelv, amely 
a szociális partnerekkel kötött 
megállapodáson alapul, már megfelelő 
mértékben szabályozza. A munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét sok 
tagállamban példásan szabályozzák a 
gyermek születését megelőző szülési 
szabadság, a szülői munkaidő, a szülői 
szabadság esetén nyújtott ellátás és a 
szülői szabadság kombinációs 
lehetőségeivel.

Or. de

Módosítás 52
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A szülési szabadságra vonatkozó, 
ezen irányelv szerinti szabályokat annak 
figyelembevételével állapítják meg, hogy a 
nők munkába történő visszatérését nem az 
anyaságvédelmi időszakok 
meghosszabbításával, hanem a 
gyermekgondozási lehetőségek, például a 
három évnél fiatalabb gyermekek 
gondozásának javításával ténylegesen 
támogatják. 

Or. de
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Módosítás 53
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az ezen irányelv szerinti szülési 
szabadság nem ütközhet a tagállamok 
által megállapított, a szülői szabadságra 
vonatkozó szabályozásokkal, és 
semmiképpen sem azok kikerülését 
célozza. A szülési szabadságra vonatkozó 
szabályok és a szülői szabadságra 
vonatkozóan fennálló tagállami modellek 
egymással összeegyeztethetők és egymásba 
beszámíthatók. A szülési és a szülői 
szabadság kiegészítik egymást, és így, a 
kettő együtt, még jobban elősegítheti a 
munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét. 

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat a szülési és a szülői szabadság összeegyeztethetőségét teljesen 
rendezetlenül hagyja. A kitűzött intézkedéseknek a szülési és a szülői szabadságra 
vonatkozóan (például a beszámíthatóság tekintetében) fennálló tagállami modellekkel 
összeegyeztethetőknek kell lenniük. 

Módosítás 54
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
hathetes kötelező szülési szabadságot kell 

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül a szülést 
követően legalább hathetes, a szülést 
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számukra biztosítani a szülést követően. megelőzően pedig legalább négyhetes
kötelező szülési szabadságot kell számukra 
biztosítani. 

Or. el

Indokolás

Nagyon fontos a szülés előtt biztosítandó szülési szabadság minimális időtartamát 
meghatározni, mivel el kell kerülni azt, hogy a terhes munkavállalót saját, illetve születendő 
gyermeke egészségének kockáztatásával a szülésig terjedő teljes időtartam ledolgozására 
kényszerítsék.

Módosítás 55
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A várandós, a gyermekágyas és a 
szoptató munkavállalókat meg kell védeni 
a hosszú és szokatlan munkaidő okozta 
egészségügyi kockázatokkal szemben. 
Különösen túlórázásra, éjszakai 
munkavégzésre, valamint vasár- és 
ünnepnapokon történő munkavégzésre 
nem kötelezhetők.

Or. de

Indokolás

A hosszú és szokatlan munkaidő bizonyítottan kockázati tényező a munkavállalók egészsége és 
biztonsága szempontjából (lásd például az EUROFUND tanulmányát: Extended and unusual 
working hours in European companies, Dublin, 2007; lásd továbbá a RELATIONSHIPS 
FOUNDATION tanulmányát:Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). A 
várandós, a gyermekágyas és a szoptató munkavállalókat nem szabad ilyen kockázatok 
vállalására kötelezni. Mivel a gyermekgondozási intézmények vasár- és ünnepnapokon zárva 
vannak, az anyák számára ezenfelül fontos, hogy e napokon ne dolgozzanak annak érdekében, 
hogy összhangba hozzák a szakmai és a családi életet.
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Módosítás 56
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A fogyatékkal élő gyermekek 
gondozása a dolgozó anyák számára 
különös kihívást jelent, amit a 
társadalomnak el kell ismernie. A 
fogyatékkal élő gyermekek dolgozó 
anyáinak fokozott sebezhetősége 
kiegészítő szülési szabadságot tesz 
szükségessé, amelynek minimális 
időtartamát az irányelvben rögzíteni kell.

Or. de

Indokolás

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Módosítás 57
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A férfiak és nők közötti tényleges 
esélyegyenlőséghez elengedhetetlen, hogy 
a férfiak jogosultak legyenek kötelező 
apasági szabadságra a szülési 
szabadságéhoz hasonló feltételek mellett –
kivéve annak hossza tekintetében –, oly 
módon, hogy a férfiak és a nők 
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munkahelyi és családi életben való 
kiegyensúlyozott részvételéhez szükséges 
feltételeket fokozatosan lehessen 
megteremteni.

Or. en

Indokolás

Az apasági szabadságnak kötelező jelleget kell adni, hogy a férfiakat az esetleges társadalmi 
nyomás ne ösztönözhesse arra, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel. Jelezni kell a 
munkaerőpiacnak, hogy a férfiaknak is szabadságot kell kivenniük, ha gyermekük születik. 
Következésképp a gazdasági tevékenységet a gyermekvállalásra figyelemmel kell 
megszervezni, mivel az nemcsak kiemelkedő társadalmi érték, hanem a nőkhöz hasonlóan a 
férfiak számára is jogokkal és kötelezettségekkel jár.

Módosítás 58
Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A termékenységi ráta 
tagállamonként eltérő. Ezért követni kell 
azon országok bevált gyakorlatait, 
amelyekben a termékenységi ráta magas, 
miközben a nők fenntarthatják 
munkaerő-piaci jelenlétüket. 

Or. fr

Indokolás

Bizonyos tagállamokban a termékenységi arány és a foglalkoztatási arány egyaránt magas; 
célszerű lenne e modellek megfigyelése és követése annak érdekében, hogy meg lehessen 
őrizni e két arány egyensúlyát, és fenn lehessen tartani a nők munkaerő-piaci jelenlétét.
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Módosítás 59
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ez az irányelv nem sérti a férfiak és 
nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő 
megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel átdolgozott, a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel és a munkakörülmények terén 
történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2002. szeptember 23-i 2002/73/EGK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

(14) Mivel a várandós, a gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállalók 
sebezhetősége szükségessé teszi, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt és/vagy 
után kiadott, legalább 24 hetes folyamatos 
szülési szabadságra, és szükségessé teszi a 
legalább hathetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően.

Or. en

Indokolás

Jelenleg az EU 27 tagállamában a szülési szabadság hossza 8 és 45 hét között mozog, melyek 
egy része fizetett, más része fizetés nélküli szabadság. Egyes országokban a fizetett szülési 
szabadság időszakán felül külön szabadságot kell kérvényezni a szoptatás folytatása 
érdekében. A szülési szabadság jelenlegi 14 hétről 24 hétre történő megnövelése lehetővé 
tenné a gyermekágyas nők számára, hogy, ha úgy akarják, folyamatosan, akár hat hónapig 
szoptassanak, anélkül, hogy ennek érdekében egyéb kerülő utakat – például orvosi igazolás 
beszerzése – kellene igénybe venniük.

Módosítás 60
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A hátrányos megkülönbözetés 
áldozatai számára biztosítani kell a jogi 
védelem megfelelő eszközeit. A tagállamok 
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a jogrendszereik sajátosságainak 
megfelelően biztosítják, hogy a várandós 
nők számára ténylegesen lehetővé váljon a 
jogaik érvényesítése. 

Or. de

Módosítás 61
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamoknak arra kell 
ösztönözniük a szociális partnereket, hogy 
aktívan járuljanak hozzá az érdekeltek 
jobb tájékoztatásához és a megfelelőbb 
megoldások kialakításához. Az ezekkel a 
testületekkel való párbeszéd ösztönzése 
által a tagállamok több visszajelzést 
kaphatnak, valamint jobban áttekinthetik 
az irányelv gyakorlati megvalósítását és a 
felmerülő problémákat, ami a hátrányos 
megkülönböztetés felszámolását segíti elő. 

Or. el

Indokolás

A szociális partnerek bevonása alapvető fontosságú a hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása céljából. Mivel nagyobb tapasztalatuk van az esetlegesen felmerülő 
problémákkal kapcsolatban, adathálózataik további információs csatornákként szolgálhatnak, 
amelyeken keresztül a munkavállalók tájékozódhatnak jogaikról, és amelyeken keresztül a 
tagállamok visszajelzést kaphatnak. Ezért tartjuk fontosnak aktív részvételüket, és a nyitott 
párbeszéd megteremtését.
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Módosítás 62
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
1 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az 1. cikk az alábbi ponttal egészül 
ki:
„3a. Jelen irányelv ezen túlmenően azt 
kívánja biztosítani, hogy női 
munkavállalók be tudják tölteni alapvető 
szerepüket a családban, valamint hogy az 
anya és gyermeke személyre szabott és 
megfelelő védelemben részesüljön.”

Or. it

Indokolás

Az új bekezdés arra hívja fel a figyelmet, hogy a női munkavállalók számára alapvető 
fontosságú anyai szerepük ellátása. 

Módosítás 63
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
92/85/EGK irányelv
1 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. Az 1. cikk az alábbi 3b. ponttal 
egészül ki:
„3b. Jelen irányelv a biológiai, örökbe 
fogadott vagy gondozásba vett gyermek 
tekintetében várandós, gyermekágyas 
vagy szoptató női munkavállalók védelmét 
szolgálja.”

Or. it
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Indokolás

Az új bekezdés a biológiai, örökbe fogadott vagy gondozásba vett gyermek tekintetében is 
kiterjeszti a védelmet. 

Módosítás 64
Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 2. cikk a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) várandós munkavállaló minden 
várandós munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki 
munkáltatóját a nemzeti jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja állapotáról;”

Or. fr

Indokolás

A biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó keretirányelv hatálya a háztartási 
alkalmazottakra nem terjed ki, az anyaság védelméről szóló jogszabályokba azonban őket is 
kifejezetten bele kell foglalni.

Módosítás 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a) A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
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b) „gyermekágyas munkavállaló”: 
minden olyan munkavállaló, aki a 
közelmúltban szült, illetve pótanyaság 
esetén a gyermeket örökbefogadó anya.

Or. el

Indokolás

Az anya-gyermek kapcsolat kialakulása érdekében fontos, hogy a gyermeket örökbe fogadó 
anya a szülés során a pótanya mellett legyen.

Módosítás 66
Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) gyermekágyas munkavállaló minden 
olyan munkavállaló, beleértve a háztartási 
alkalmazottakat is, aki a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint 
gyermekágyas anyának minősül, és ezen 
állapotáról e jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja 
munkaadóját;”

Or. fr

Indokolás

A biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó keretirányelv hatálya a háztartási 
alkalmazottakra nem terjed ki, az anyaság védelméről szóló jogszabályokba azonban őket is 
kifejezetten bele kell foglalni.
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Módosítás 67
Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 2. cikk c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) szoptató munkavállaló minden olyan 
munkavállaló, beleértve a háztartási 
alkalmazottakat is, aki a nemzeti 
jogszabályok és/vagy gyakorlat szerint 
szoptató anyának minősül, és ezen 
állapotáról e jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja 
munkaadóját;”

Or. fr

Indokolás

A biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó keretirányelv hatálya a háztartási 
alkalmazottakra nem terjed ki, az anyaság védelméről szóló jogszabályokba azonban őket is 
kifejezetten bele kell foglalni.

Módosítás 68
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a) A 4. cikk címének helyébe a 
következő szöveg lép:
„Értékelés, tájékoztatás és konzultáció”

Or. en
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Indokolás

Fontos a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken. A meddőséget, 
fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a fogantatás előtt; a 
legsúlyosabb tényezők azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselőikkel folytatandó konzultációról.

Módosítás 69
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b) A 4. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
(-1) A kockázatok 89/391/EGK 
irányelvnek megfelelő értékeléséhez a 
munkáltató értékelést nyújt be a férfi és 
női munkavállalók reproduktív egészségét 
veszélyeztető kockázatokról is.

Or. en

Indokolás

Fontos a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken. A meddőséget, 
fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a fogantatás előtt; a 
legsúlyosabb tényezők azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselőikkel folytatandó konzultációról.
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Módosítás 70
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c) A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) A munkáltató értékelést készít az I. 
mellékletben nem kimerítően felsorolt 
anyagoknak, eljárásoknak vagy 
munkakörülményeknek való kitettség 
különleges kockázatát valószínűleg 
magában foglaló tevékenységek esetében a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
és a 2. cikkben említett helyzetek 
valamelyike által vélhetően érintett 
munkavállalók expozíciójának jellegéről, 
mértékéről és időtartamáról az érintett 
vállalkozásban, illetve telephelyen, 
közvetlenül vagy a 89/391/EGK irányelv 7. 
cikkében említett védő és megelőző 
szolgáltatások igénybevételével, annak 
érdekében, hogy:

- felmérje a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetően 
érintett munkavállalók biztonságát vagy 
egészségét veszélyeztető kockázatokat, 
valamint azok terhességre vagy 
szoptatásra gyakorolt esetleges 
következményeit;
- eldöntse, hogy milyen intézkedéseket kell 
hoznia.

Or. en

Indokolás

Fontos a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken. A meddőséget, 
fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a fogantatás előtt; a 
legsúlyosabb tényezők azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselőikkel folytatandó konzultációról.
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Módosítás 71
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 d pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d) A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(2) A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének 
sérelme nélkül, a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalókat és a 
vállalkozásnál, illetve telephelyen a 2. 
cikkben említett helyzetek valamelyike 
által vélhetően érintett munkavállalókat 
és/vagy képviselőiket, valamint az érintett 
szociális partnereket tájékoztatni kell az 
(1) bekezdésben említett értékelés 
eredményeiről, illetve a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság érdekében 
meghozandó minden intézkedésről.

Or. en

Indokolás

Fontos a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken. A meddőséget, 
fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a fogantatás előtt; a 
legsúlyosabb tényezők azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselőikkel folytatandó konzultációról.
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Módosítás 72
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 e pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e) A 4. cikkben a szöveg az alábbi 
bekezdéssel egészül ki:
(2a) Meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
munkavállalók és/vagy az érintett 
vállalatnál vagy intézménynél megbízott 
képviselőik ellenőrizni tudják ezen 
irányelv alkalmazását, illetve abban 
közreműködhessenek, különös tekintettel 
a munkáltató által meghozott, a (2) 
bekezdésben említett intézkedésekre, az 
ezen intézkedések meghozatala 
tekintetében a munkáltatóra háruló 
felelősség sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Fontos a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken. A meddőséget, 
fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a fogantatás előtt; a 
legsúlyosabb tényezők azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselőikkel folytatandó konzultációról.

Módosítás 73
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 f pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1f) A 4. cikkben a szöveg az alábbi 
bekezdéssel egészül ki:

(2b) A jelen irányelv alkalmazási körébe 
tartozó kérdésekről a munkavállalókkal 
és/vagy azok képviselőivel folytatott 
konzultáció, illetve a megoldások 
keresésébe való bevonásuk a 89/391/EGK 
irányelv 11. cikkének megfelelően 
történik.

Or. en

Indokolás

Fontos a megelőző megközelítés kialakítása, amely biztosítja a kockázati tényezők megfelelő 
értékelését a termékeny életkorú férfiakat és nőket alkalmazó munkahelyeken. A meddőséget, 
fejlődési rendellenességet és kromoszóma-rendellenességeket okozó genetikai anomáliákért és 
módosulásokért felelős tényezők egyaránt hathatnak a férfira és a nőre is a fogantatás előtt; a 
legsúlyosabb tényezők azonban a magzatra vannak hatással. A (4) és (5) bekezdés azért került 
betoldásra, mert az összes többi egészségügyi és biztonsági irányelv rendes cikkeket tartalmaz 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük, illetve képviselőikkel folytatandó konzultációról.

Módosítás 74
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új)
92/85/EGK irányelv
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 6. cikk az alábbi ponttal egészül ki:
„(2a) „A várandós munkavállalók 
továbbá nem emelhetnek és szállíthatnak 
súlyos tárgyakat, valamint nem 
végezhetnek veszélyes, nehéz és egészségre 
ártalmas munkát.”

Or. it
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Indokolás

A kitettséggel járó feladatokon túlmenően a várandós munkavállalók semmilyen körülmények 
között sem végezhetnek nehéz fizikai, vagy az egészséget egyéb módon veszélyeztető munkát.

Módosítás 75
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 g pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g) A 7. cikk címének helyébe a 
következő szöveg lép:
Éjszakai munkavégzés

Or. en

Módosítás 76
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 h pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1h) A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
2. cikkben meghatározott 
munkavállalók ne legyenek kötelezhetők 
éjszakai munkát végezni: 

a) a gyermekszülést megelőző tíz hét 
során;
b) a terhesség fennmaradó idejében, 
amennyiben azt az anya vagy a magzat 
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egészsége megköveteli;
c) a teljes szoptatási időszak alatt.

Or. en

Módosítás 77
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 i pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1i) A 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

a) az összeegyeztethető nappali 
munkaidőre való átállás;

Or. en

Módosítás 78
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 j pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1j) A 7. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

(2a) Azoknak a munkavállalóknak, akik 
mentesülni szeretnének az éjszakai 
munkavégzés alól, értesíteniük kell 
munkáltatójukat, és az (1) bekezdés b) 
pontjában említett esetekben a tagállamok 
által lefektetett szabályokkal összhangban 
orvosi igazolást kell benyújtaniuk.

Or. en
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Módosítás 79
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 k pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1k) A 7. cikkben a szöveg az alábbi 
bekezdéssel egészül ki:

(2b) Egyedülálló szülők és súlyos 
fogyatékkal élő gyermekek szülei esetében 
az (1) bekezdésben említett időszak a 
tagállamok által meghatározott 
eljárásokkal összhangban 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 80
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 l pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1l) A 7. cikkben a szöveg az alábbi 
bekezdéssel egészül ki:

(2c) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
azok az apák, akiknek gyermeke 12 
hónaposnál fiatalabb, ne legyenek 
kötelezhetők éjszakai munkát végezni.

Or. en
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Módosítás 81
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Túlórák
1. A várandós munkavállalóktól, valamint 
a 12 hónaposnál fiatalabb gyermekkel 
rendelkező női munkavállalóktól nem 
követelhető meg a túlórázás.
2. A gyermeküket szoptató 
munkavállalóktól a szoptatás időszakában 
nem követelhető meg a túlórázás, 
amennyiben az anya vagy gyermeke 
egészségi állapota ezt megkívánja.”

Or. en

Módosítás82
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

7a. cikk
Túlóra
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
várandós, a gyermekágyas és a szoptató 
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munkavállalókat a várandósság ideje alatt 
és a szülést követő 6 hónapos időszakban 
ne kötelezhessék túlórára, valamint vasár-
és ünnepnapokon történő munkavégzésre.

Or. de

Módosítás 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 18 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 14 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. de

Indokolás

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt.
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Módosítás 84
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 18 hetes
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 24 hetes
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. en

Indokolás

Jelenleg az EU 27 tagállamában a szülési szabadság hossza 8 és 45 hét között mozog, melyek 
egy része fizetett, más része fizetés nélküli szabadság. Egyes országokban a fizetett szülési 
szabadság időszakán felül külön szabadságot kell kérvényezni a szoptatás folytatása 
érdekében. A szülési szabadság jelenlegi 14 hétről 24 hétre történő megnövelése lehetővé 
tenné a gyermekágyas nők számára, hogy, ha úgy akarják, folyamatosan, akár hat hónapig 
szoptassanak, anélkül, hogy ennek érdekében egyéb kerülő utakat – például orvosi igazolás 
beszerzése – kellene igénybe venniük.

Módosítás 85
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett időszak 
utolsó négy hetének tekintetében a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló, 
családdal kapcsolatos szabadság 
rendszere ezen irányelv alkalmazásában 
szülési szabadságnak tekinthető, 
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amennyiben teljes körű, az ezen 
irányelvben előírt védelmi szintnek 
megfelelő szintű védelmet biztosít a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók 
számára. Ebben az esetben a biztosított 
szabadság teljes időtartamának meg kell 
haladnia a szülői szabadság 96/34/EK 
irányelvben előírt időtartamát.
A szabadság utolsó 4 hetére fizetett bér 
nem lehet kevesebb, mint a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett juttatás, vagy pedig 
a szülési szabadság 18 hetére fizetett bér 
átlaga lehet, amelynek az utolsó havi 
fizetés vagy a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően megállapított havi 
átlagfizetés legalább kétharmadának kell 
lennie, a nemzeti jogszabályok szerint 
meghatározott esetleges felső határösszeg 
függvényében. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. en

Módosítás 86
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (1) bekezdésben meghatározott 
időszak utolsó 4 hete tekintetében a 
családi okokból adandó munkaidő-
kedvezményre vonatkozó tagállami 
jogosultságot az ezen irányelv szerinti 
szülési szabadságnak lehet tekinteni, ha a 
tagállami szabályozás a 
munkavállalóknak a 2. cikk szerinti 
védelmi szintet garantál, amely az 
irányelvvel összhangban áll. Ebben az 
esetben a munkaidő-kedvezményre 
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vonatkozó jogosultság teljes 
időtartamának meg kell haladnia a 
96/34/EK irányelvben meghatározott 
időszakot.  A szülési szabadság utolsó 
négy hetének díjazása nem lehet 
alacsonyabb szintű, mint a 11. cikk (3) 
bekezdése szerinti szociális juttatás. A 
fenti díjazás ettől eltérően a szülési 
szabadság 18 hete alatt fizetendő átlagos 
javadalmazás szintjének is megfelelhet, 
amely az utolsó havi fizetés vagy a nemzeti 
jog szerinti átlagos havi fizetés legalább 
67%-ának felel meg, és erre vonatkozóan 
a nemzeti jog előírhat egy felső 
határértéket. A tagállamok állapíthatják 
meg azokat az időszakokat, amelyek 
alapján az átlagos havi fizetést 
kiszámítják.  

Or. de

Indokolás

Ha a bizottsági javaslatban találhatónál csekély mértékben rövidebb szülési szabadságot 
biztosító tagállamok a szülői szabadság esetén nyújtott támogatásra vonatkozóan olyan 
szabályokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az anyák számára, hogy számukra 
kedvező pénzügyi feltételek mellett menjenek szülői szabadságra, akkor e tagállamokat nem 
szabad a szülési szabadság kötelező kiterjesztése révén tovább terhelni, hanem arra kell 
ösztönözni őket, hogy további innovatív szabályokat hozzanak a szülési szabadság 
tekintetében. Ez fokozza a tagállamok mérlegelési lehetőségét, és így megfelel a 
szubszidiaritás elvének.

Módosítás 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 6 hét
kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik a gyermek 
születése után kiadandó legalább 6 hét, és 
a gyermek születése előtt kiadandó 
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tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

legalább 6 hét kötelező szabadság.  Ezt a 
szabadságot halvaszületés esetén is ki kell 
adni, és azt a nőgyógyász által a szülésről 
kiállított igazolás benyújtása esetén a 
szülési szabadság során bekövetkező 
csecsemőhalál esetén sem lehet 
megszakítani. A tagállamoknak meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

Or. el

Indokolás

Orvosi körökben a szülést megelőző heteket az embrió fejlődése szempontjából 
kulcsfontosságúnak tartják, és a terhes nő is nyilvánvalóan nehezebben dolgozik ebben az 
időszakban. Halvaszületés vagy csecsemőhalál esetén az anyának időt kell adni a testi és lelki 
felépüléshez.

Módosítás 88
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik 6 hét 
szabadság, amelyet a gyermek születése
előtt kell kiadni, és 8 hét szabadság, 
amelyet a gyermek születése után kell 
kiadni.
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Or. de

Indokolás

A szabadság megállapítása egyrészt biztosítja, hogy az anya és a gyermek a legszükségesebb 
időszakokban védve legyen, másrészt a munkaadóknak nagyobb tervezési biztonságot nyújt, 
mint egy olyan szabályozás, amely a szülési szabadság hosszát a nő mérlegelési jogkörébe 
helyezi.

Módosítás 89
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább
6 hét kötelező szabadság, amelyet a 
gyermek születése után kell kiadni. A
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságnak legalább két hét 
szülési szabadságot kell tartalmaznia, 
amely a nemzeti jogszabályoknak és/vagy 
szokásoknak megfelelően a szülés előtti 
és/vagy utáni időszakra oszlik. A
tagállamok korlátozhatják a szülési 
szabadság szülés előtti időtartamát.

Or. de

Indokolás

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen. 
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.
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Módosítás 90
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 6 hét 
kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni.  A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik a gyermek 
születése után kiadandó legalább 6 hét és 
a gyermek születése előtt kiadandó 
legalább 4 hét kötelező szabadság.  A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

Or. el

Indokolás

A gyermek születése előtt kiadandó kötelező szabadság azért kiemelkedően fontos, hogy a 
terhes munkavállalót ne lehessen arra kényszeríteni, hogy terhessége utolsó napjaiig 
dolgozzon, továbbá hogy mind az anya, mind a születendő gyermek egészségét legalább egy 
minimális szinten védeni lehessen.  

Módosítás 91
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 
16 hét kötelező, teljes mértékben fizetett 
szabadság, amelyet a gyermek születése 
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meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

után kell kiadni. A tagállamoknak meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni. A tizenhat hetes kötelező 
időszak minden munkavállalóra 
vonatkozik, függetlenül a korábban 
teljesített munkanapok számától.

Or. pt

Módosítás 92
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 6 hét 
kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak
meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak
jogukban áll meghosszabbítani a szülési 
szabadság kötelező részét a szülés után 
legfeljebb tíz héttel és a szülés előtt 
legfeljebb négy héttel.

Or. it

Indokolás

A női munkavállalóknak inkább a szülés utáni időszakban van szükségük védelemre, amikor a 
szoptatás és az újszülött gondozása miatt jelentős fizikai és szellemi igénybevételnek vannak 
kitéve.
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Módosítás 93
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 6 hét 
kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak 
meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 6 hét 
kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak 
meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni. A hathetes kötelező szülési 
szabadság minden munkavállaló nőre 
érvényes, függetlenül attól, hogy a szülés 
előtt hány napot dolgozott.

Or. fr

Indokolás

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Módosítás 94
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamoknak 
meg kell hozniuk a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek
születését megelőzően, és legalább 6 hét 
szabadság, amelyet a gyermek születése 
után kell kiadni. A tagállamoknak meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

Or. de

Indokolás

A szülés előtti kötelező szülési szabadság a várandós anyák egészsége szempontjából hasznos, 
mert a nők ebben az időszakban rendkívüli fizikai megterhelésnek vannak kitéve, valamint a 
munkahelyi stressz és nyomás a szülés előtti hetekben egyrészt növeli a koraszülés kockázatát, 
másrészt az érintett munkavállalókat megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a szülés után 
igazolhatóan rendkívül nagy fizikai és pszichés megterhelésre megfelelően felkészüljenek.

Módosítás 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 28. hét előtt komplikációk miatt 
megszakadó terhesség esetén a 
munkavállalónak legalább hat hét 
szabadságot kell biztosítani.

Or. el
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Indokolás

A női szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy a sikertelen terhességből felépüljön.

Módosítás 96
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállaló a szülési szabadság 
tervezett kezdete előtt legalább három 
hónappal bejelenti annak választott 
időszakát.

Or. it

Indokolás

A szülési szabadság választott időszakának kötelező bejelentése pontosabb munkatervezést és 
a szervezési problémák elkerülését teszi lehetővé a vállalkozások részére. 

Módosítás 97
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállalónak a szülési 
szabadság általa választott kezdési 
időpontját legalább három hónappal 
korábban be kell jelentenie.

Or. nl
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Indokolás

Az előadó 25. módosítása értelmében a várandós anyák a terhesség utolsó három hónapjában 
nem kötelezhetők túlóra végzésére. A szülési szabadság igénybevételi idejének ebben az 
időszakban való bejelentése a munkaadó számára megkönnyíti a helyettesítő munkavállalók 
felvételének megszervezését.

Módosítás 98
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ikerszülés esetén a 8. cikk (1) 
bekezdése szerinti szülési szabadság 
gyermekenként 4 héttel meghosszabbodik.

Or. nl

Indokolás

A rendes szabadság teljes idejét szintén hetekben fejezik ki.

Módosítás 99
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szülési szabadság szülés előtti része 
a szülés várható és tényleges időpontja 
közötti időtartammal meghosszabbodik 
anélkül, hogy a jog szerint járó 
fennmaradó szabadság ezáltal 
lerövidülne.   

törölve
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Or. de

Indokolás

A munkáltató számára lehetővé kell tenni a munkavállalónak az esetlegesen késői szülés 
esetében történő visszatérésére vonatkozó előrejelezhetőséget és tervezhetőséget. 

Módosítás 100
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén 
kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek.

törölve

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritásból kifolyólag a fenti szabályozást a tagállamok hatáskörében kell hagyni. 
Ezenkívül azon példák felsorolása, amelyek esetében kiegészítő szülési szabadságot kell 
előírni, nem szükséges, ezt szintén maguknak a tagállamoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 101
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén 
kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy orvosilag indokolt 
esetekben a szülési szabadságot
meghosszabbítsák. E szabadság 
időtartamának meg kell felelnie az anya és 
a gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek. Fogyatékkal élő gyermekek 
születése esetén a szülési szabadságot 
legalább 8 héttel meg kell hosszabbítani. 

Or. de

Indokolás

Azon példák felsorolása, amelyek esetében kiegészítő szülési szabadságot kell előírni, nem 
szükséges, ezt a tagállamok hatáskörében kell hagyni. Az egyedüli kivétel a fogyatékkal élő 
gyermekek születése, mivel ez esetben maximális védelemre van szükség.

Módosítás 102
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén 
kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születést követő 
kórházi kezelése, fogyatékkal született 
gyermek vagy ikerszülés esetén, illetve ha 
az anya fogyatékkal él, teljes mértékben 
fizetett kiegészítő szülési szabadságot 
biztosítsanak. A kiegészítő szabadság 
időtartamának részarányosnak kell lennie 
és meg kell felelnie az anya és a 
gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek. A tagállamok ezenkívül 12 
hetes, teljes fizetéssel járó szabadságot 
biztosítanak halvaszületés esetén.
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Or. pt

Módosítás 103
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés előtt négy héttel vagy korábban 
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.

törölve

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elve érdekében a tagállami szociális partnerek hatáskörében kellene 
maradnia a megfelelő intézkedések meghozatalának.

Módosítás 104
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés előtt négy héttel vagy korábban 
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje. 

törölve

Or. de
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Indokolás

El kell vetni az arra vonatkozó javaslatot, hogy a szülési szabadságba ne számítson bele a 
szülés előtt négy héttel vagy korábban igénybe vett betegszabadság, mivel így aránytalanul 
megnőne a szülési szabadság igénybevételének tervezett rugalmassá tételével kapcsolatos, 
teljes, szabadon felhasználható időtartam. A korábban igénybe vett betegszabadság be nem 
számítása ráadásul garantálja a munkaadó számára a munkavállaló visszatérésének 
szükséges kiszámíthatóságát és a tervezés biztonságát. 

Módosítás 105
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés előtt négy héttel vagy korábban 
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés előtt hat héttel vagy korábban 
igénybe vett betegszabadságot beszámítják
a szülési szabadság idejébe.

Or. de

Módosítás 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az irányelv nem alkalmazandó az 
önálló vállalkozókra.  

Or. de
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Módosítás 107
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„8a. cikk

Apasági szabadság/Élettárs szülése után 
járó szabadság

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a munkavállalók, 
akiknek házastársa vagy élettársa a 
közelmúltban szült, jogosultak legyenek 
teljes mértékben fizetett és másra át nem 
ruházható, legalább kéthetes egybefüggő 
apasági vagy az élettárs szülése után járó 
szabadságra, amelyet a házastárs vagy 
élettárs szülése után kötelezően ki kell 
venniük;
2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a munkavállalók, 
akiknek házastársa vagy élettársa a 
közelmúltban szült, az anya halála vagy 
munkaképtelensége esetén különleges 
szabadságot kapjanak, beleértve a szülési 
szabadság fel nem használt részét is.”

Or. en

Módosítás 108
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
8 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A következő cikk kerül beillesztésre:
8a. cikk

Apasági szabadság
(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
újszülött gyermekkel rendelkező férfi 
munkavállalók házastársuk vagy 
élettársuk szülését követően jogosultak 
legyenek teljes mértékben fizetett és másra 
át nem ruházható, legalább négyhetes 
egybefüggő apasági szabadságra, 
amelyből két hetet kötelezően ki kell 
venniük.
(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az apák az anya halála 
vagy munkaképtelensége esetén 
különleges szabadságot kapjanak, amely 
magában foglalja a szülési szabadság fel 
nem használt részét.

Or. pt

Módosítás 109
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Az elbocsátás tilalma

Annak biztosítása érdekében, hogy a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók 
gyakorolhassák az e cikk által is elismert 
egészség- és biztonságvédelmi jogaikat, a 
következő rendelkezések vannak 
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érvényben: 
1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak 
a terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.
2. Ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni. 
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő hat hónapon 
belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait 
írásban megadni.
3. A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalókat 
megvédjék az 1. és a 2. pont értelmében 
jogszerűtlen elbocsátás következményeitől.
4. Ha egy nőt terhességgel vagy szülési 
szabadsággal kapcsolatban a 8. cikk 
értelmében kevésbé kedvező bánásmódban 
részesítenek, akkor az a 2006/54/EK 
irányelvvel átdolgozott 2002/73/EK 
irányelv értelmében hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül.

Or. de

Indokolás

A felmondás elleni védelemre vonatkozó rendelkezések kiterjesztése a munkaadók esetében 
súlyos pénzügyi és szervezési következményekkel járna anélkül, hogy e rendelkezések a 
mukavállalók egészségének védelme miatt valóban szükségesek lennének. A szubszidiaritás 
értelmében és a járulékos gazdasági következmények alapján a tagállamoknak kell dönteniük 
a rendelkezések kiterjesztéséről. 
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Módosítás 110
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkáltatók tetszés 
szerinti indokkal ne szakíthassák meg a 
szülési, az apasági, illetve a 
gyermekgondozási szabadságot, valamint 
intézkedéseket hoznak, hogy megtiltsák a 
2. cikkben meghatározott 
munkavállalóknak a terhességük kezdetétől 
a szülést követő egy év leteltéig történő 
elbocsátását és az elbocsátására irányuló 
mindennemű előkészületet.

Or. pt

Módosítás 111
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig, illetve a gyermek első életévének 
betöltéséig történő elbocsátását és az 
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előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Or. it

Indokolás

A női munkavállalókat a szülési szabadság teljes időtartama alatt védeni kell, de a védelmet ki 
kell terjeszteni a gyermek első életévének betöltéséig.

Módosítás 112
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Or. de

Indokolás

Az esetleges elbocsátásra irányuló elvégzett előkészületek bizonyítása vagy annak 
bizonyítása, hogy ezekre nem került sor, nagyon nehéz és egyértelmű értelmezés helyett 
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inkább jogbizonytalanságot teremt. 

Módosítás 113
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a szülés utáni 
legalább 16 hét végéig történő elbocsátását 
és az elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Or. nl

Indokolás

Az előadó 4 hónapot említ. A rendes szabadság teljes idejét szintén hetekben fejezik ki.

Módosítás 114
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság 
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a
gyermek első életévének betöltéséig
történő elbocsátását és az elbocsátására 
irányuló mindennemű előkészületet, az 
állapotukkal összefüggésbe nem hozott, a 
nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat 
által megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Or. it

Indokolás

Az elbocsátás tilalmát ki kell terjeszteni a gyermek első életévének betöltéséig, mivel az 
anyáknak a szülési szabadság végén is nagy segítségre és védelemre van szükségük.

Módosítás 115
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell tenniük, amelyek 
biztosítják a várandós vagy szoptató 
munkavállalók biztonságának és 
egészségének megóvását, ideértve többek 
között az ergonomikus terek kialakítását, 
a munkaidővel (beleértve az éjszakai 
munkát és a változó 
munkakörülményeket) és a munka 
intenzitásával kapcsolatos intézkedéseket, 
valamint a különleges fertőző anyagokkal, 
a veszélyes anyagokkal és az 
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ionsugárzással szembeni védelem 
fokozását; ennek magában kell foglalnia 
a munkáltató azon kötelezettségét, hogy 
egészségügyi és biztonsági szempontból a 
várandós vagy szoptató munkavállaló 
szükségleteihez igazítsa a munkavégzés 
körülményeit. 

Or. en

Indokolás

A várandós munkavállalók egészségének és biztonságának védelme az irányelv egyik fő 
tárgya.

Módosítás 116
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni. 
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő hat hónapon belül 
kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

(2) Ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt vagy a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő hat hónapon belül 
elbocsátják, a munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
indokait írásban megadni. Ez az 
elbocsátásra vonatkozó, nemzeti jog 
szerinti anyagi feltételeket nem 
befolyásolja. 

Or. de
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Módosítás 117
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a várandós nők elleni 
megkülönböztetés munkaerő-piaci 
gyakorlatának megtiltása érdekében 
azáltal, hogy a munkaerő-toborzás terén 
egyenlő feltételeket teremtenek számukra 
az olyan esetekre, amikor a megpályázott 
álláshely minden feltételének 
megfelelnek.

Or. en

Módosítás 118
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) biztosítsák az 5., 6. és 7. cikkben 
említett esetekben a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalóknak a 
munkaviszonyhoz kapcsolódó jogait, 
köztük a munkabér védelmét, illetve az 
azzal egyenértékű ellátáshoz való 
jogosultságukat, a nemzeti 
jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak 
megfelelően;

Or. en
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Indokolás

A jogosultságok számításakor a teljes fizetést kell alapul venni annak megelőzése érdekében, 
hogy anyaságuk miatt a nőknek ne kelljen pénzügyi hátrányokat elszenvedniük.

Módosítás 119
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azok a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók, akiket munkáltatójuk kizár 
a munkából azért, mert orvosi igazolás 
nélkül a munkavállalót munkaképtelennek 
tekinti, a 8. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott szülési szabadság kezdetéig 
teljes munkabérükkel megegyező összegű 
fizetésre jogosultak.

(1a) Azok a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók, akiket munkáltatójuk kizár 
a munkából azért, mert orvosi igazolás 
nélkül a munkavállalót munkaképtelennek 
tekinti, saját kezdeményezésükre kötelesek 
orvoshoz fordulni. Amennyiben az orvos 
megállapítja, hogy a munkavállalók 
munkaképesek, a munkáltatónak vagy 
tovább kell foglalkoztatnia a megszokott 
formában a munkavállalókat, vagy a 
munkavállalók a 8. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott szülési szabadság kezdetéig 
teljes munkabérükkel megegyező összegű 
fizetésre jogosultak

Or. de

Indokolás

A munkavállaló részéről szabadon választott orvos által végzett vizsgálat egyértelművé teszi, 
hogy az illető beteg-e vagy sem. Csak világos tényállást követően lehet intézkedéseket hozni.

Módosítás 120
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a a pont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 1 aa pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 11. cikk a következő 1 aa) ponttal
egészül ki:
1aa) A tagállamok a várandós vagy 
gyermekágyas munkavállalók védelme és 
biztonsága érdekében megelőző és 
felügyeleti intézkedéseket fogadhatnak el.

Or. en

Indokolás

A munkahelyi stressz kedvezőtlen hatással van a várandós vagy gyermekágyas nő pszichikai 
állapotára és ezáltal a magzat, illetve az újszülött állapotát is befolyásolja. Biztonsági 
megfontolásokból ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetni.

Módosítás 121
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon.

c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon; az olyan 
kivételes helyzetekben, mint a 
szerkezetváltás vagy a termelési folyamat 
mélyreható újjászervezése, mindig meg 
kell adni a lehetőséget a munkavállalók 
érdekképviselete számára, hogy a 
munkáltatóval együtt megvitassa a 
változások érintett munkavállalókra 
gyakorolt hatásait. 

Or. de
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Módosítás 122
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 
cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor megfelelően egyenértékű, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít. A szülési 
szabadságon lévő munkavállalónak teljes 
fizetést kell folyósítani, és a juttatásnak az 
utolsó havi fizetés, vagy a havi átlagfizetés 
100 %-ának kell lennie. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. en

Indokolás

A teljes munkabér kifizetése biztosítja, hogy a nők ne szenvedjenek anyagi veszteséget amiatt, 
hogy gyermeket vállalnak. Már több tagállam is a szülési szabadság ideje alatt az átlagfizetés 
80–100%-át fizeti. Ezenkívül, a várandós munkavállalók nem szenvedhetnek anyagi 
veszteséget azon döntésükért, hogy gyermeket vállalnak.

Módosítás 123
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 
cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás nem lehet kevesebb annál a 
juttatásnál, amelyet a 2. cikkben 
meghatározott mukavállalók 
tevékenységük egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapnának, 
illetve nem lehet alacsonyabb a 
munkavállaló nemzeti jog szerinti utolsó 
havi fizetése kétharmadánál, amelyre 
vonatkozóan a nemzeti jogszabályok 
maximum összeget és referencia-
időszakokat határozhatnak meg.  

Or. de

Indokolás

Für eine solche Alternativregelung – Krankengeld oder zweidrittel des letzten Einkommens –
spricht, dass auf diejenigen Mitgliedstaaten Rücksicht genommen wird, die in der 
Gesamtbetrachtung aller verwandten gesundheits- und familienpolitischen Leistungen bereits 
heute in erheblichem Maße finanzielle Leistungen gewähren. Mitgliedstaaten mit einem 
geringeren Leistungsniveau, aber langen Mutterschutzzeiträumen müssten ebenfalls keine 
Anpassungen vornehmen. Außerdem würde erstmals ein vom Krankengeld unabhängiges 
Mindestniveau der Mutterschaftsleistung in der EU festgelegt.

Módosítás 124
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 

3. a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető egyenértékűnek, 
ha legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
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jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében. 
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. cikkben 
meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.”

jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összegen belül. A 
meghatározott maximum összeg nem lehet 
alacsonyabb az érintett munkavállaló 
utolsó havi fizetése vagy havi átlagfizetése 
100 százalékánál. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.”

Or. pt

Módosítás 125
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – c a pont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A cikk a következő 3a) ponttal egészül 
ki:
3a) biztosítani kell a szülési szabadságon 
lévő munkavállalók arra vonatkozó jogát, 
hogy adott esetben automatikusan 
részesüljenek minden fizetésemelésből, 
anélkül, hogy átmenetileg meg kellene 
szakítaniuk a szülési szabadságukat 
annak érdekében, hogy a fizetésemelés 
rájuk is vonatkozzon.

Or. en

Indokolás

Amennyiben fizetésemelésre kerül sor a szülési szabadságon lévő munkavállaló által betöltött 
pozíció vonatkozásában, ennek rájuk nézve automatikusan érvénybe kell lépnie, hogy ne 
kelljen megszakítaniuk majd újra kivenniük a szülési szabadságot csupán azért, hogy 
részesüljenek a magasabb fizetésből. A munkaadó ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatai 
is csökkenni és egyszerűsödni fognak.
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Módosítás 126
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – d pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók a 8. cikkben 
meghatározott a szülési szabadság ideje 
alatt vagy arról való visszatérésükkor
munkaidejük és munkaidő-beosztásuk 
megváltoztatását kérhessék; a 
munkáltatókat pedig kötelezik arra, hogy 
– figyelembe véve mind a munkáltató, 
mind a munkavállaló igényeit –
mérlegeljék e kérés teljesítésének 
lehetőségét.

(5) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott, valamint pótanyaság 
esetén a gyermeket örökbe fogadó
munkavállalók a 8. cikkben meghatározott 
szülési szabadságról való visszatérésüket 
követően 30 hónapig minden nap egy óra 
késéssel érkezhessenek, vagy egy órával 
korábban távozhassanak a munkahelyről. 
Ennek alternatívájaként a munkáltatóval 
történő megegyezés alapján munkaidejük 
az első 12 hónapban napi két órával, az 
azt követő 6 hónapban napi egy órával 
csökkenthető. Az így kialakított 
munkarend a fizetést nem befolyásolhatja.

Or. el

Indokolás

A családi élet és a munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetése érdekében tett erőfeszítések 
igen fontosak.  A folyamatosan öregedő Európában javítani kell a születési arányokat. A 
gazdasági fenntarthatóságot illető jelentős aggodalmak és a fontos szociális kérdések 
tükrében növelni kell a női munkavállalók számát.

Módosítás 127
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -4 pont (új)
92/85/EGK irányelv
12 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-4) A 12. cikk a következő szöveggel 
egészül ki:
„(1a) A tagállamok a munkaerő-piaci 
partnerekre bízhatják, hogy a nemzeti 
jogszabályok és az egyes tagállamok 
gyakorlata szerint megfelelő szinten olyan 
kollektív megállapodásokat tartsanak fenn 
vagy kössenek, amelyek meghatározzák a 
várandós, a gyermekágyas és a szoptató 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségének javítására 
vonatkozó részletes rendelkezéseket.
E kollektív megállapodásokban, valamint 
a …*-én/án/jén hatályos 
megállapodásokban, valamint e 
megállapodások valamennyi 
megújításakor a várandós, a 
gyermekágyas és a szoptató 
munkavállalók biztonságának és 
egészségének általános védelmét 
tiszteletben tartva – a tagállamok által 
megállapított feltételek mellett és keretek 
között – olyan rendszerek és rendelkezések 
vezethetők be, amelyek eltérnek az ezen 
irányelvben foglaltaktól, feltéve, hogy az 
irányelv szempontjait és alapelveit 
tiszteletben tartják és nem sértik meg.”
HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

Or. da

Indokolás

Az ezen irányelvben foglaltakhoz képest több állam már most kedvezőbb szabályokkal 
rendelkezik a szülési szabadság tekintetében. Néhány tagállamban a szülési szabadságra 
vonatkozó keretek legnagyobb részét a munkaerő-piaci partnerek határozzák meg. Ha a 
kollektív megállapodások megfelelnek a várandós munkavállalókról szóló irányelvben foglalt 
elveknek és szempontoknak, a megállapodások fenntartását vagy megkötését lehetővé kell 
tenni. Ez összhangban áll a rugalmas biztonság alapelveivel, és az irányelv által érintett 
munkavállalók előnyére válik. 
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Módosítás 128
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő 12. cikkel egészül ki: törölve
„12a. cikk
Bizonyítási teher
1. A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 
akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság 
előtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekből vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet. 

2. Az (1) bekezdés nem gátolja a 
tagállamokat a felperesre kedvezőbb 
bizonyítási szabályok bevezetésében. 

3. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
büntető eljárásokra.

4. A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását. 

5. Az (1) és (4) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet 
a 12. cikk alapján indítottak.”

Or. cs
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Indokolás

A javasolt rendelkezés az ártatlanság vélelmének elvével ellentétes, és felborítaná a 
munkáltató és munkavállaló közötti kiegyensúlyozott viszonyt. Az állításokat bizonyítani kell. 
Ha a másik fél azt állítja, hogy „semmi sem történt”, nem lehet arra kényszeríteni, hogy ezt 
bizonyítsa be.

Módosítás 129
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szöveg a következő 12 a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„12 a. cikk
Bizonyítási teher

1.  A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 
akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság 
előtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekből vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet.
2.  Az (1) bekezdés nem gátolja a 
tagállamokat a felperesre kedvezőbb 
bizonyítási szabályok bevezetésében.
3. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
büntető eljárásokra.
4. A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását.
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5. Az (1) és (4) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet 
a 12. cikk alapján indítottak.”

Or. de

Indokolás

A bizonyítási teher megfordításának elvét nem kell rögzíteni az irányelvben, mivel a mukáltató 
számára szükségtelen bürokratikus terhekkel (a mindenre kiterjedő dokumentáció 
kényszerével) járna, és a nők számára pedig újabb akadályokat jelentene a munkába állás 
tekintetében.

Módosítás 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) A szöveg a következő 12 a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„12 a. cikk
Bizonyítási teher

1. A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 
akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság 
előtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekből vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet.
2. Az (1) bekezdés nem gátolja a 
tagállamokat a felperesre kedvezőbb 
bizonyítási szabályok bevezetésében.
3. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
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büntető eljárásokra.
4. A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását.
5. Az (1) és (4) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet 
a 12. cikk alapján indítottak.”

Or. de

Indokolás

A bizonyítási teher megfordításának elvét nem kell rögzíteni az irányelvben, mivel a mukáltató 
számára szükségtelen bürokratikus terhekkel (a mindenre kiterjedő dokumentáció 
kényszerével) járna, és a nők számára pedig újabb akadályokat jelentene a munkába állás 
tekintetében.

Módosítás 131
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 
akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság 
előtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekből vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet.

(1) A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 
akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság 
előtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekből vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek vagy a munkaadónak kelljen 
bizonyítania, hogy nem sértette meg az 
irányelvet.

Or. nl
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Indokolás

Az érintettek között meg kell említeni a munkaadót is – akár ő az alperes, akár nem.

Módosítás 132
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását. 

törölve

Or. el

Indokolás

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of  the 
relevant provisions concerning equal treatment, ensuring more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer .Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection afforded her under the provisions of this directive would be 
substantially undermined. 

Módosítás 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 

(4) A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
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során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását.

során, amelyekben a bíróság deríti fel az 
eset tényállását.

Or. el

Indokolás

A női munkavállalók hatékonyabb védelme érdekében.

Módosítás 134
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az (1) és (4) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet a 
12. cikk alapján indítottak.

(5) Az (1)–(3) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet a 
12. cikk alapján indítottak

Or. el

Indokolás

The procedural provisions of this directive must be brought into line in the context of the 
relevant provisions concerning equal treatment, providing more effective protection for the 
rights of working mothers. In what is an a priori reciprocal working relationship, the burden 
of proof concerning the truth or otherwise of the complainant's assertions must in every case 
lie with the employer. Otherwise, the position of a pregnant worker seeking to avail herself of 
the entitlements and protection accorded to her under the provisions of this directive would 
be substantially undermined.

Módosítás 135
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
92/85/EGK irányelv
12 b cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe 
olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az egyéneket 
megvédjék a panaszra vagy az egyenlő 
bánásmód elvének betartására indított 
eljárásra válaszként alkalmazott bármiféle 
hátrányos bánásmódtól vagy hátrányos 
következményektől.

A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe 
olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az egyéneket, 
ideértve a tanúkat, megvédjék a panaszra 
vagy az egyenlő bánásmód elvének 
betartására indított eljárásra válaszként 
alkalmazott bármiféle hátrányos 
bánásmódtól vagy hátrányos 
következményektől.

Or. el

Indokolás

A hátrányos következményektől való védelmet a tanúkra is ki kell terjeszteni, így biztosítva, 
hogy az eljárások során a hátrányos bánásmódtól való félelem nélkül tanúskodhassanak. 

Módosítás 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
92/85/EGK irányelv
12 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek alkalmazását. A szankció jelentheti az 
áldozat részére fizetendő kártérítést, amely 
nem korlátozható előzetes felső küszöb 
meghatározásával, és hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lennie.

A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek alkalmazását. A szankció jelentheti az 
áldozat részére fizetendő kártérítést, és 
hatékonynak, továbbá arányosnak kell 
lennie.  

Or. de
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Indokolás

A kártérítési igények korlátozásának tiltásával az EU aránytalanul szűkíti a tagállamok 
mozgásterét, és olyan részletrendelkezések átvételére kényszeríti őket, amelyek saját 
eljárásjogukkal nem állnak összhangban. 

Módosítás 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
92/85/EGK irányelv
12 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12d. cikk
Az egyenlőséggel foglalkozó szervek

törölve

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/54/EK irányelvvel átdolgozott 
2002/73/EK irányelv értelmében kijelölt, 
egyenlőséggel foglalkozó testületek –
melyek feladata valamennyi személy nemi 
alapon történő megkülönböztetéstől 
mentes, egyenlő bánásmódjának 
előmozdítása, vizsgálata, felügyelete és 
támogatása – hatáskörét kibővítsék az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kérdésekre, amennyiben ezek a kérdések 
elsősorban az egyenlő bánásmódra, és 
nem pedig a munkavállalók egészségére 
és biztonságára vonatkoznak.

Or. de

Indokolás

A bürokrácia csökkentésének célját az összeegyeztethetőségre irányuló intézkedések esetében 
is figyelembe kell venni. A nemzeti esélyegyenlőséggel foglalkozó szervek megbízása az 
anyavédelem területéhez tartozó további feladatokkal ellentétes a fenti céllal.


