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Módosítás 74
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 137. cikke
(2) és 141. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 153. 
cikke (2) bekezdésére,

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, valamint a nők várandósság alatti és utáni 
biológiai állapotára tekintettel a 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas és a 
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságára vonatkozó szabályok javítására törekszik. 
Csak a dolgozó anya mehet szülési szabadságra. Ezért ez az irányelv nem vonatkozik az 
egyenlő esélyek és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósítására vagy a magánélet és családi élet közti egyensúlyra. A 141. cikkre 
való hivatkozás helytelen.

Módosítás 75
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 137. cikke
(2) és 141. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 153. 
cikke (2) bekezdésére,

Or. fr

Indokolás

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
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maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Módosítás 76
Siiri Oviir

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szülési szabadságon lévő nő arra 
való jogosultságát, hogy a szülési 
szabadság lejárta után visszatérjen 
munkahelyére vagy azzal azonos 
munkakörbe, 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 irányelv 
szabályozza.

Or. et

Indokolás

A 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslat nem tartalmaz utalást a 2006/54/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkére, amely a szülési szabadság lejárta után 
járó jogosultságokról szól.

Módosítás 77
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 141. cikke előírja, hogy a 
Tanács a 251. cikkben megállapított 
eljárásnak megfelelően és a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően intézkedéseket 

törölve
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fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa 
a férfiak és nők között az egyenlő esélyek 
és az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását a foglalkoztatás és a munka 
területén.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, valamint a nők várandósság alatti és utáni 
biológiai állapotára tekintettel a 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas és a 
szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságára vonatkozó szabályok javítására törekszik.

Csak a dolgozó anya mehet szülési szabadságra.

Ezért ez az irányelv nem vonatkozik az egyenlő esélyek és egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósítására vagy a magánélet és családi 
élet közti egyensúlyra. A 141. cikkre való hivatkozás helytelen.

Módosítás 78
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 141. cikke előírja, hogy a 
Tanács a 251. cikkben megállapított 
eljárásnak megfelelően és a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően intézkedéseket 
fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa 
a férfiak és nők között az egyenlő esélyek 
és az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását a foglalkoztatás és a munka 
területén. 

törölve

Or. fr

Indokolás

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
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l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Módosítás 79
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mivel ez az irányelv nem kizárólag a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságát és 
egészségvédelmét érinti, hanem az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó kérdéseket is –
mint például az ugyanabba a 
munkakörbe, vagy a szülési szabadság 
előtti munkakörhöz hasonló munkakörbe 
való visszatérés jogát, az elbocsátásra 
vonatkozó előírásokat és a munkavállalói 
jogokat, illetve a szabadság idejére járó 
megfelelőbb pénzügyi juttatásokat –, ezért 
a Szerződés 131. és 141. cikke közösen 
alkotják ezen irányelv jogalapját.

törölve

Or. fr

Indokolás

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Módosítás 80
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mivel ez az irányelv nem kizárólag a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságát és 
egészségvédelmét érinti, hanem az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó kérdéseket is –
mint például az ugyanabba a 
munkakörbe, vagy a szülési szabadság 
előtti munkakörhöz hasonló munkakörbe 
való visszatérés jogát, az elbocsátásra 
vonatkozó előírásokat és a munkavállalói 
jogokat, illetve a szabadság idejére járó 
megfelelőbb pénzügyi juttatásokat –, ezért 
a Szerződés 131. és 141. cikke közösen 
alkotják ezen irányelv jogalapját.

törölve

Or. fr

Indokolás

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Módosítás 81
Iratxe García Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata, és különösen a C-460/06. 
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számú Paquay ügyben 2007. október 11-
én hozott ítélete értelmében az 
elbocsátásra irányuló előkészület 
magában foglalja a munkavállaló 
várandósság vagy gyermekszülés miatti 
helyettesítése érdekében munkaerő 
keresésére vagy alkalmazására tett 
erőfeszítéseket. 

Or. es

Indokolás

„Az elbocsátásra irányuló előkészület” kifejezés jogbizonytalansághoz vezethet, mivel ez 
nem bevett jogi kifejezés. Mivel ezt a kifejezést azért kell bevenni az irányelvbe, hogy a 
Paquay-ügyhöz hasonló esetek elkerülhetők legyenek, a preambulumban hivatkozni kell az 
esetre.

Módosítás 82
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nők és férfiak közötti egyenlőség az 
Európai Unió alapelve. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikke tilt 
minden, nemek alapján történő 
megkülönböztetést, és minden területen 
megköveteli a nők és férfiak közötti 
egyenlőség biztosítását.

törölve

Or. fr

Indokolás

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Módosítás 83
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 2. cikke értelmében ezen 
egyenlőség előmozdítása a Közösség egyik 
legfontosabb feladata. Hasonlóképpen, a 
Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése 
kimondja, hogy a Közösségnek minden 
tevékenysége során törekednie kell az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, 
valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítására. 

törölve

Or. fr

Indokolás

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Módosítás 84
Iratxe García Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Egészségügyi Világszervezetnek a 
csecsemők és kisgyermekek táplálására 
vonatkozó globális stratégiáról szóló, 
2002. április 16-i ajánlása megállapítja, 
hogy a gyermekek életének első hat 
hónapjában kizárólag az anyatejjel 
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történő táplálás garantálja az optimális 
növekedést és fejlődést. Az ajánlás alapján 
a tagállamoknak ösztönözniük kell az 
ilyen célú szabadság biztosítását. 

Or. es

Módosítás 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 kell megállapítani, 
hogy az egészségügyi okokból nem 
indokolt kiegészítő szülési szabadság a 
nőket a munkaerőpiacon jelentősen 
hátráltatná.

Or. de

Módosítás 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 2002. március 15–16-i barcelonai 
Európai Tanács elnöki következtetéseiben 
azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy a 
tagállamoknak fel kell számolniuk a nők 
munkaerő-piaci részvételét akadályozó 
tényezőket, és 2010-ig létre kell hozniuk 
olyan intézményeket, amelyek befogadják 
a 3 év és az iskolaköteles életkor közötti 
gyermekek legalább 90%-át és a 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek legalább 33%-át, 
továbbá hogy az ilyen korú gyermekeknek 
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a városokban és vidéken egyforma esélyt 
kell teremteni az ilyen intézményekbe való 
bejutáshoz.

Or. en

Módosítás 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A szülési szabadságra vonatkozó, 
ezen irányelv szerinti szabályok annak 
figyelembevételével kerülnek 
megállapításra, hogy az UNICE, a CEEP 
és az ESZSZ által a szülői szabadságról 
kötött keretmegállapodásról szóló, 1996. 
június 3-i 96/34/EK tanácsi irányelv1, 
amely a szociális partnerekkel kötött 
megállapodáson alapul, a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét európai 
szinten 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.
_______________________

1HL L 145., 1996.6.19., 4. o.

Or. de
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Módosítás 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 kell megállapítani, 
hogy a nők munkába történő visszatérését 
nem az anyaságvédelmi időszakok 
meghosszabbítása, hanem a 
gyermekgondozási lehetőségek, például a 
három évnél fiatalabb gyermekek 
gondozásának javítása ösztönzi. 

Or. de

Módosítás 89
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nők és a férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó ütemterv 2006-2010 hat fő 
célkitűzéseinek egyike a munka, a magán-
és a családi élet összeegyeztethetőségének 
javítása. Ezzel összefüggésben a Bizottság 
felülvizsgálta a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó hatályos 
jogszabályokat annak érdekében, hogy 
szükség esetén aktualizálja azokat. A 
Bizottság továbbá bejelentette, hogy a 
nemek közötti egyenlőség 
szabályozásának javítása érdekében
„felülvizsgálja a nemek közötti 
egyenlőségről szóló hatályos uniós 
jogszabályokat, amelyek nem kerültek be a 
2005-ben átdolgozott jogszabályok közé
(…) annak érdekében, hogy azokat adott 
esetben naprakésszé tegye, korszerűsítse és 

(7) A Bizottság bejelentette, hogy 
„felülvizsgálja a nemek közötti 
egyenlőségről szóló hatályos uniós 
jogszabályokat, amelyek nem kerültek be a 
2005-ben átdolgozott jogszabályok közé
(…) annak érdekében, hogy azokat adott 
esetben naprakésszé tegye, korszerűsítse és 
átdolgozza”; A 92/85/EGK irányelv nem 
került be az átdolgozott jogszabályok közé.
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átdolgozza”. A 92/85/EGK irányelv nem 
került be az átdolgozott jogszabályok közé.

Or. fr

Indokolás

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Módosítás 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az irányelv szülési szabadságra 
vonatkozó rendelkezései nem ütközhetnek 
a tagállamok által megállapított, a szülői 
szabadságra vonatkozó szabályozásokkal, 
és az irányelv nem alkalmazható e 
szabályok sérelmére.

Or. en

Módosítás 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A gyermeket örökbe fogadó 
munkavállalónak ugyanolyan jogokat kell 
biztosítani, mint a biológiai szülőnek, és 
szülési szabadságot is azonos feltételek 
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mellett kell számára biztosítani.

Or. en

Indokolás

Bár az irányelv a biológiai anyaságról szól, az örökbefogadás a munka és a családi élet 
összeegyeztethetősége tekintetében ugyanolyan terheket, feladatokat és nehézségeket ró az 
örökbefogadóra.

Módosítás 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 
számukra biztosítani a szülést követően.

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 24 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
hathetes kötelező szülési szabadságot kell 
számukra biztosítani a szülést követően.

Or. en

Módosítás 93
Astrid Lulling

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 
számukra biztosítani a szülést követően.

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 16 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
nyolchetes kötelező szülési szabadságot 
kell számukra biztosítani a szülést 
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követően. E szabadság időtartamát 12 
hétre kell meghosszabbítani abban az 
esetben, ha koraszülés vagy ikerszülés 
esete áll fenn, vagy ha az anya szoptat. E 
szabadság teljes időtartama alatt a 
munkavállaló továbbra is korábbi 
fizetésének teljes összegével megegyező 
javadalmazásban részesül.

Or. fr

Módosítás 94
Silvia Costa

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 
számukra biztosítani a szülést követően.

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 20 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül a szülést 
követően legalább hathetes, a szülést 
megelőzően pedig legalább négyhetes
kötelező szülési szabadságot kell számukra 
biztosítani.

Or. it

Módosítás 95
Anna Záborská

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. 
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Különösen túlórázásra, éjszakai 
munkavégzésre, valamint vasár- és 
ünnepnapokon történő munkavégzésre 
nem kötelezhetők. 

Or. en

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; RELATIONSHIPS FOUNDATION, 
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 
fontos, hogy e napokon ne dolgozzanak annak érdekében, hogy össze tudják egyeztetni 
szakmai és családi életüket.

Módosítás 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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
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Módosítás 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
külön 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

Módosítás 98
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
legalább 18 hét szülési szabadságot 
javasol, mely idő alatt a nő korábbi 
fizetésének teljes összegével megegyező 
ellátásban részesül. Az anyaság 
védelméről szóló, 2000-ben elfogadott 
ILO-egyezmény hat hetes kötelező szülési 
szabadságot ír elő a gyermek 
megszületését követően.

törölve

Or. fr
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Módosítás 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A munkavállalók szakmai, valamint 
családi jogaik és kötelezettségeik 
összeegyeztetésében való támogatása 
érdekében alapvető fontosságú, hogy 
hosszabb szülési szabadságot kapjanak, a 
12 hónapnál fiatalabb gyermek(ek) 
örökbefogadása esetét is beleértve. 

Or. en

Módosítás 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a 92/85/EGK irányelv 2. 
cikkében meghatározott munkavállalók ne 
legyenek kötelezhetők éjszakai 
munkavégzésre. 

Or. en

Módosítás 101
Siiri Oviir

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 
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a férfiak jogosultak legyenek a fizetett 
apasági szabadságra a szülési 
szabadságéhoz hasonló feltételek mellett –
kivéve annak hossza tekintetében –, oly 
módon, hogy a férfiak és a nők 
munkahelyi és családi életben való 
kiegyensúlyozott részvételéhez szükséges 
feltételeket fokozatosan lehessen 
megteremteni. Ezt a jogosultságot akkor is 
biztosítani kell, ha az apa együtt él, de 
nem házas gyermeke anyjával. 

Or. et

Indokolás

Bár a fizetett apasági szabadsághoz való jogot támogatni kell – mivel ez az egyik módja lehet, 
hogy a terhesség pszichológiai velejáróitól és a munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéstől védjük a női munkavállalókat – azt szükségtelen kötelezővé tenni. Ha az 
apasági szabadság fizetett, többen fognak élni vele, ami már önmagában is az egyenlőtlen 
bánásmód elleni garancia.

Módosítás 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A fogyatékkal élő gyermekek 
gondozása a dolgozó anyák számára 
külön kihívást jelent, amit a 
társadalomnak el kell ismernie. A 
fogyatékkal élő gyermekek dolgozó 
anyáinak fokozott sebezhetősége 
kiegészítő szabadság biztosítását teszi 
szükségessé, amelynek időtartamát az 
irányelvben rögzíteni kell.

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élő gyermekek gondozása a dolgozó anyák számára plusz fizikai, szellemi és 
erkölcsi kihívást jelent. Erőfeszítéseiket a társadalomnak el kell ismernie. A fogyatékos 
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gyermekek anyáinak már a terhesség során külön gondoskodniuk kell a születendő gyermek 
egészségéről. A kiegészítő szabadság minimális időtartamát feltétlenül rögzíteni kell ahhoz, 
hogy a fogyatékos gyermekkel várandós munkavállalók és dolgozó anyák fel tudjanak készülni 
a kihívásra és meg tudják tenni a szükséges lépéseket.

Módosítás 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 11. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában szereplő „azonos” munkakör 
meghatározásnak a korábbi munkakörrel 
megegyező funkcionális tartalmat kell 
takarnia mind a jövedelmet, mind pedig az 
elvégzendő feladatokat illetően, illetve ha 
ez nem lehetséges, a munkavállaló 
képzettségének és fizetésének megfelelő, 
hasonló munkakört.

Or. en

Indokolás

A munkaadónak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a korábbi munkafeltételeket 
biztosítsa, de ha ez objektív okok miatt nem lehetséges, a munkavállalói jogokat megőrzendő 
bizonyos rugalmasságra van szükség.

Módosítás 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamoknak nemzeti 
jogrendszerük keretében meg kell hozniuk 
azokat az intézkedéseket, amelyekkel 
valódi és hatékony kártérítés, illetve 
jóvátétel biztosítható – a tagállamok által 
megfelelőnek ítélt módon – az ezen 
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irányelvben foglalt kötelezettségek 
megsértése következtében a munkavállalót 
ért kárért oly módon, hogy az visszatartó 
erejű és az elszenvedett kárral arányos
mértékű legyen.

Or. en

Módosítás 105
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
ezen irányelv által a jogsértések ellen 
biztosított védelem fokozható lenne, ha az 
egyes tagállamokban az egyenlőséggel 
foglalkozó testület, illetve testületek 
hatásköre kiterjedne a kérdéskörbe 
tartozó problémák vizsgálatára, a 
lehetséges megoldások mérlegelésére és az 
áldozatoknak biztosított gyakorlati 
segítségnyújtásra. Ennek az irányelvnek 
ezért erre vonatkozó rendelkezést is kell 
tartalmaznia.

törölve

Or. fr

Indokolás

A meglévő munkajogi és szociális törvények tükrében a szabályok lefektetése és a jogsértések 
elleni intézkedések közös meghatározása elsősorban a szociális partnerek és a törvényhozók 
feladata.
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Módosítás 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
jogrendszereik sajátosságainak 
megfelelően biztosítják, hogy a várandós 
nők számára ténylegesen lehetővé váljon 
jogaik érvényesítése.

Or. de

Módosítás 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történő visszalépés igazolására.

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történő visszalépés igazolására, 
különösen azon nemzeti jogszabályokra 
vonatkozóan, amelyek a szülői és szülési 
szabadság összevonásával az anyáknak 
legalább 24 hét szabadságot biztosítanak a 
gyermekszülés előtt és/vagy után, és e 
szabadság alatt ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelő szintű, a 
nemzeti jogszabályok szerinti jövedelmet 
garantálnak.
Határozottan sürgetjük azokat a 
tagállamokat, amelyek még nem tették azt 
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meg, hogy tegyék meg a megfelelő 
lépéseket az egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében mind az állami, mind a 
magánszektorban a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók, valamint azon 
munkavállalók számára, akik kívül esnek 
a 92/85/EGK irányelv 2. cikkében foglalt 
fogalom-meghatározásokon, annak 
érdekében, hogy a lehető legjobban ki 
lehessen használni a magasabb 
termékenységi rátákból és a nők 
magasabb foglalkoztatási szintjéből 
származó előnyöket. Ennek érdekében 
meg kell fontolni adókedvezmények
bevezetését a munkáltatók számára.

Or. en

Módosítás 108
Eva-Britt Svensson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő, (13a) 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„mivel minden szülőnek joga van 
gyermekét gondozni”;

Or. en

Módosítás 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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

-1a. A (14) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„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 nyolchetes kötelező szülési 
szabadság kiadását [...] a szülést 
követően;”

Or. en

Indokolás

A szülési szabadság jelenlegi 14 hétről 24 hétre történő megnövelése lehetővé tenné a 
gyermekágyas nők számára, hogy, ha úgy kívánják, folyamatosan, akár hat hónapig 
szoptassanak, anélkül, hogy ennek érdekében egyéb kerülő utakat – például orvosi igazolás 
beszerzése – kellene igénybe venniük.

Módosítás 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A (14) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„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 
szabadság kiadását [...] a szülést 
követően;”

Or. en
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Módosítás 111
Iratxe García Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A szöveg a következő, (14) 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
„A munkavállalók szakmai, valamint 
családi jogaik és kötelezettségeik 
összeegyeztetésében való támogatása 
érdekében a tagállamokat annak 
megfontolására ösztönözzük, hogy 
jogrendszereik biztosítsanak a dolgozó 
férfiaknak egyéni és nem átruházható 
apasági szabadságot, a 
foglalkoztatottsághoz fűződő jogaik 
fenntartása mellett.” 

Or. en

Módosítás 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A (17) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép: 
„mivel a szülési szabadsággal kapcsolatos 
rendelkezések is hatástalanok lennének a 
munkaszerződéssel kapcsolatos minden 
jogosultságnak a tagállamok munkajogi 
előírásai szerinti védelme, többek között a 
javadalmazáshoz való jogosultság 
fenntartása nélkül;”
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Or. en

Módosítás 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1d. A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
"b) a gyermekágyas munkavállaló az a 
munkavállaló, akit a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat 
gyermekágyasnak minősítenek, és aki 
állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, 
illetve gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkáltatóját; ezen irányelv 
alkalmazásában a kifejezés a gyermeket a 
közelmúltban örökbe fogadó 
munkavállalót is magában foglalja;”

Or. en

Módosítás 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„7. cikk
Éjszakai munkavégzés
(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
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ne legyenek kötelezhetők [...] éjszakai 
munkavégzésre:
a) a gyermekszülést megelőző tíz hét 
során;
b) a várandósság fennmaradó idejében, 
amennyiben azt az anya vagy a magzat 
egészsége megköveteli;
c) a szoptatás ideje alatt, maximum hat 
hónapig. 
(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseknek a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy nemzeti 
gyakorlattal összhangban magukban kell 
foglalniuk az alábbi lehetőségeket:
a) összeegyeztethető nappali munkaidőre 
való átállás; vagy
b) a munkából való távolmaradás vagy a 
szülési szabadság meghosszabbítása, ha az 
átállás technikai és/vagy más objektív 
okból nem valósítható meg [...].
(3) Azoknak a munkavállalóknak, akik 
mentesülni szeretnének az éjszakai 
munkavégzés alól, a tagállamban 
érvényes szabályokkal összhangban 
értesíteniük kell munkáltatójukat, és az 
(1) bekezdés b) pontjában említett esetben 
orvosi igazolást kell benyújtaniuk. 
(4) Egyedülálló szülők és súlyos 
fogyatékkal élő gyermekek szülei esetében 
az (1) bekezdésben említett időszakok a 
tagállamok által meghatározott 
eljárásokkal összhangban 
meghosszabbíthatók.”

Or. en
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Módosítás 115
Siiri Oviir

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e. A 7. cikk helyébe a következő lép: 
„7. cikk
Éjszakai munkavégzés
(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
ne legyenek kötelezhetők [...] éjszakai 
munkavégzésre:
a) a gyermekszülést megelőző tíz hét 
során;
b) a várandósság fennmaradó idejében, 
amennyiben azt az anya vagy a magzat 
egészsége megköveteli;
c) a teljes szoptatási időszak alatt.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseknek a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy nemzeti 
gyakorlattal összhangban magukban kell 
foglalniuk az alábbi lehetőségeket:
a) hasonló nappali munkaidőre való 
átállás; vagy
b) a munkából való távolmaradás vagy a 
szülési szabadság meghosszabbítása, ha az 
átállás technikai és/vagy más objektív 
okból nem valósítható meg [...].
(3) Azoknak a munkavállalóknak, akik 
mentesülni szeretnének az éjszakai 
munkavégzés alól, a tagállamban 
érvényes szabályokkal összhangban 
értesíteniük kell munkáltatójukat, és az 
(1) bekezdés b) pontjában említett esetben 
orvosi igazolást kell benyújtaniuk.
(4) Gyermeket egyedül nevelő és súlyosan 
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fogyatékos gyermeket nevelő anyák 
esetében az (1) bekezdésben említett 
időszakok a tagállamok által 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
meghosszabbíthatók.”

Or. et

Indokolás

Az irányelv értelmében az éjszakai munkavégzés a terhesség ideje alatt és a szülést követő 
bizonyos időszakon belül veszélyt jelent az egészségre. Az apák ilyen értelemben nincsenek 
kockázatnak kitéve, ezért ők e tekintetben nem esnek az irányelv hatálya alá. Az irányelv 
hatálya az anyák és gyermekeik védelmére korlátozódik. Az éjszakai munkavégzés tilalmát 
nem lehet az apákra kiterjeszteni, mivel az kívül esne az irányelv hatályán. 

Módosítás 116
Anna Záborská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1f. A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalókat a 
várandósság ideje alatt és a szülést követő 
hat hónapban ne kötelezhessék túlórára.
(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalókat a 
várandósság ideje alatt és a szülést követő 
hat hónapban ne kötelezhessék vasár- és 
ünnepnapokon történő munkavégzésre.”

Or. en
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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; RELATIONSHIPS FOUNDATION, 
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 
fontos, hogy e napokon ne dolgozzanak annak érdekében, hogy össze tudják egyeztetni 
szakmai és családi életüket.

Módosítás 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1f. A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
várandós, a gyermekágyas és a szoptató 
munkavállalókat a várandósság ideje alatt 
és a szülést követő hat hónapban ne 
kötelezhessék túlórára, valamint vasár- és 
ünnepnapokon történő munkavégzésre.”

Or. de

Módosítás 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés
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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 kívánják, folyamatosan, akár hat hónapig 
szoptassanak, anélkül, hogy ennek érdekében egyéb kerülő utakat – például orvosi igazolás 
beszerzése – kellene igénybe venniük. 

Módosítás 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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
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Módosítás 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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. 

Módosítás 121
Astrid Lulling

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 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 16 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
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igénybe. gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. fr

Módosítás 122
Iratxe García Pérez

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 18 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Az alábbi szabályokat kell figyelembe 
venni e 18 hét kiszámításakor: 
– Az (1) bekezdésben említett időszak 
utolsó négy hetének tekintetében a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló szülői 
szabadság szülési szabadságnak 
tekinthető, amennyiben az ezen 
irányelvben előírt védelmi szintnek 
megfelelő teljes körű védelmet biztosít a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók 
számára. Ilyen esetekben a megadott 
szabadság időtartamának hosszabbnak 
kell lennie a 96/34/EK irányelvben 
biztosított szülői szabadság időtartamánál; 
– 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 havi átlagfizetés legalább 
(X%)-ának kell lennie; 
– Ha egy tagállam legalább 16 hétre teljes 
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fizetéssel biztosította a szülői szabadságot, 
ez a tagállam hozhat olyan döntést, hogy 
az utolsó két hetet a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló apasági szabadsággal 
biztosítja ugyanolyan fizetéssel. 

Or. es

Indokolás

El aumento de la duración de permiso no significa más protección, sino que, al contrario, las 
ampliaciones del permiso restringidas exclusivamente a la mujer pueden repercutir en una 
mayor dificultad de “empleabilidad” de éstas. Por ello, lo que en todo caso debe medirse es 
la intensidad de la protección, buscando el equilibrio entre tres factores: duración, 
retribución y existencia de otros permisos. 

Igualmente, cualquier regulación que hoy en día pretenda abordar de forma completa la 
regulación del permiso de maternidad y garantizar que el disfrute de la maternidad por parte 
de las mujeres no tiene consecuencias negativas para su trabajo, no puede olvidar la figura 
del padre. Así pues, aunque la Directiva no pretenda abordar una regulación del permiso de 
paternidad (como tampoco lo hace con los permisos parentales), tampoco puede desconocer 
su existencia. 

Módosítás 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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, 
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 
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irányelvben előírt időtartamát.
A szülési 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. de

Módosítás 124
Eva-Britt Svensson

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.

törölve

Or. sv

Indokolás

A szülési szabadság, ugyanúgy, mint a szülői szabadság jog, nem pedig kötelezettség.
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Módosítás 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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

Módosítás 126
Astrid Lulling

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 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 8
hét kötelező, fizetett szabadság, amelyet a 
gyermek születése után kell kiadni.
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szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

Or. fr

Módosítás 127
Silvia Costa

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 teljes 
fizetéssel járó, kötelező szülési szabadság, 
amelyet legalább 6 héttel a gyermek 
születése után és legalább 4 héttel a 
gyermek születése előtt kell kiadni, a 
szülés előtt hosszabb kötelező szabadságot 
előíró nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül. 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 tízhetes kötelező szülési 
szabadság (hat hét a gyermek születése 
után és négy hét a gyermek születése előtt) 
minden munkavállaló nőre érvényes, 
függetlenül attól, hogy a szülés előtt hány 
napot dolgozott.

Or. it
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Módosítás 128
Siiri Oviir

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 szülési szabadság, amelyet a 
gyermek születése után kell kiadni. A 
tagállamok a szülés előtt legfeljebb 
hathetes időtartamra meghosszabbíthatják 
a szülési szabadság kötelező részét. 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. et

Indokolás

A terhesség alatt és a gyermekszülés után fizetett összeg juttatás, nem pedig fizetés! A szóban 
forgó juttatást a 11. cikk (3) bekezdése és az 57. módosítás szabályozza.

Módosítás 129
Jens Rohde

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 elrendelt szülési
szabadságnak tartalmaznia kell legalább
két hét kötelező szabadságot, amelyet
gyermekszülés előtt, illetve után, a nemzeti 
jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak 
megfelelően kell kivenni. 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. da

Indokolás

A szülési szabadság kötelező részét elvi okokból nem lehet meghosszabbítani. Eltekintve attól, 
hogy biztosítani kell a nők jogait és teljes egyenlőségét, az érintett személyeknek kell 
dönteniük arról, hogy hogyan és milyen mértékben kívánják jogaikat gyakorolni.

Módosítás 130
Barbara Matera

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 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 
szülési szabadságba beletartozik legalább 6 
hét kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni, a szülés előtt 
kötelező szabadságot előíró, meglévő 
nemzeti jogszabályok sérelme nélkül. A 
tagállamoknak meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók szabadon 
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gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

Or. it

Indokolás

Tíz tagállam (Olaszország, Franciaország, Belgium, Ausztria, Németország, Luxemburg, 
Görögország, Bulgária, Hollandia és Finnország) nemzeti jogszabályaiban kötelező szülési 
szabadságot ír elő a gyermekszülés előtt.

Az a tény, hogy ezek a rendelkezések kötelezőek,
– nagyobb védelmet biztosít a nőknek (ha ez az ő szabad választásuk volna, esetleg nem 
élnének ezzel a lehetőséggel); 
– biztosítja a szükséges időbeli megtervezhetőséget a munkaadó számára, akinek meg kell
szerveznie a munkát.

Módosítás 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ikrek születése esetén a szülési 
szabadság 31, 33, 35 és 37 hetet tartalmaz 
két, három, négy, illetve öt gyermek 
egyszerre való születése esetén.

Or. en

Indokolás

Az ikerszülés különleges kihívás elé állítja az egész családot, elsősorban az anyát. Ezért 
sokkal hosszabb szülési szabadságot kell számára biztosítani, hogy alkalmazkodni tudjon és 
kellően fel tudjon épülni a szülés után. Ezenkívül az ikerszülés nem olyan gyakori jelenség, 
úgyhogy nem okoz jelentős terhet a munkaadóknak.
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Módosítás 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ikrek születése esetén a (2) 
bekezdésben említett szülési szabadság 
időtartama a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően növekszik. 

Or. en

Módosítás 133
Siiri Oviir

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 szabadság 
megkezdését megelőző egy hónapon belül 
meg kell határoznia, hogy mikor kívánja 
igénybe venni a szülési szabadság nem 
kötelező részét.

Or. et

Indokolás

Két hónap ésszerűtlenül hosszú határidő. A tagállamok munkajogában általánosan elterjedt 
gyakorlatnak megfelelően, az előzetes bejelentés határideje a szóban forgó különböző 
esetekben egy hónap.
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Módosítás 134
Astrid Lulling

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 vagy ikerszülés esetén, vagy ha 
az anya szoptat, négyhetes kiegészítő 
szabadságot biztosítsanak.

Or. fr

Módosítás 135
Siiri Oviir

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
különleges körülmények között, például, 
ha az anya fogyatékkal él, vagy
koraszülés, halvaszületés, császármetszés,
a gyermek születését követő kórházi 
kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy ikerszülés esetén, teljes 
fizetéssel járó kiegészítő szülési
szabadságot biztosítsanak. A szülés utáni
kiegészítő szülési szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
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különleges igényeinek.

Or. et

Módosítás 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 az 
olyan különleges esetekben, mint a
koraszülés, a halvaszületés, a 
császármetszés, a gyermek születését 
követő kórházi kezelése, a fogyatékkal 
született gyermekek, a fogyatékkal élő 
anyák, a tinédzser korú anyák, az 
ikerszülés vagy az előző szüléstől számított 
18 hónapon belüli szülések, megfelelő
szabadságot biztosítsanak. A szülés utáni
kiegészítő szülési szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek.

Or. en

Módosítás 137
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 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
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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.

koraszülés, halvaszületés, császármetszés,
a gyermek születését követő kórházi 
kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek, a fogyatékkal élő anyák, a 
tinédzser korú anyák, az ikerszülés vagy 
az előző szüléstől számított 18 hónapon 
belüli szülések esetén kiegészítő, teljes 
fizetéssel járó szülési szabadságot 
biztosítsanak. A szülés utáni kiegészítő
szülési 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. 

Or. pt

Módosítás 138
Iratxe García Pérez

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
orvosi okok alapján indokolt különleges 
esetekben, mint koraszülés, a gyermek 
születését követő kórházi kezelése, a 
fogyatékkal született gyermekek vagy az 
ikerszülés esetén hosszabb szülési
szabadságot biztosítsanak. A kiegészítő 
szabadság időtartamának részarányosnak 
kell lennie és meg kell felelnie az anya és a 
gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek.  

Or. es
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Módosítás 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 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. Fogyatékkal 
született gyermekek esetében legalább 
nyolchetes, kiegészítő szabadságot kell 
biztosítani.

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élő gyermekek gondozása a dolgozó anyák számára plusz fizikai, szellemi és 
erkölcsi kihívást jelent. Erőfeszítéseiket a társadalomnak el kell ismernie. A fogyatékos 
gyermekek anyáinak már a terhesség során külön gondoskodniuk kell a születendő gyermek 
egészségéről. A kiegészítő szabadság minimális időtartamát feltétlenül rögzíteni kell ahhoz, 
hogy a fogyatékos gyermekkel terhes munkavállalók és dolgozó anyák fel tudjanak készülni a 
kihívásra és meg tudják tenni a szükséges lépéseket.

Módosítás 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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 

törölve
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betegség, illetve komplikációk esetén a 
szülés előtt négy héttel vagy korábban 
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.

Or. de

Módosítás 141
Siiri Oviir

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. et

Indokolás

Ha valaki szülési szabadságon van, hiányzik a munkából. Ha egy nő feltételezhetőleg 
visszamegy dolgozni a szülési szabadság után, de beteg lesz (pl. szülés utáni depresszióban 
szenved), ugyanúgy kaphat keresőképtelenségre vonatkozó igazolást, mint bárki más. Nem 
történhet diszkrimináció. Azt a tényezőt is figyelembe kell venni, hogy sok tagállamban a 
szülési szabadságot szülői szabadság követi.

Módosítás 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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) Ahol a nemzeti jogszabályok és/vagy 
gyakorlatok 18 hetet meghaladó szülési 
szabadságról rendelkeznek, azt be lehet 
számítani a (3) és (4) bekezdésnek 
megfelelő kiegészítő szülési szabadság 
bármely időszakába.

Or. en

Módosítás 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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) A tagállamokat a nemzeti 
jogszabályok keretében ösztönözni kell, 
hogy az ebben az irányelvben 
megállapítottakhoz hasonló jogi 
rendelkezéseket terjesszenek ki az önálló 
vállalkozókra is.



PE431.025v01-00 48/64 AM\799597HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az önálló vállalkozók jogi helyzete jelentősen különbözik a tagállamokban, ezért minden 
országnak magának kell jogi hátteret biztosítania az önálló vállalkozók jogainak 
megőrzésére.

Módosítás 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A tagállamok a fogyatékkal élő 
gyermekek segítése érdekében speciális 
munkafeltételek biztosítása révén 
garantálják az anyák jogait.

Or. en

Módosítás 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A szöveg a következő 8a. cikkel
egészül ki:
„8a. cikk
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
ezen irányelv szülési szabadságra 
vonatkozó rendelkezései a 12 évesnél 
fiatalabb gyermekek örökbefogadása 
esetén is alkalmazandóak legyenek.”
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Or. en

Módosítás 147
Ilda Figueiredo

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 8a. 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 élettársa a közelmúltban szült, 
jogosultak legyenek teljes mértékben 
fizetett és másra át nem ruházható, 
legalább négyhetes, abból két hetet 
kötelezően kiveendő, egybefüggő apasági 
vagy az élettárs szülése után járó 
szabadságra, amelyet a házastárs vagy 
élettárs szülése után kötelezően ki kell 
venniük;
Határozottan ösztönzik azokat a 
tagállamokat, amelyek még nem vezettek 
be teljes mértékben fizetett és másra át 
nem ruházható, legalább kéthetes 
egybefüggő időszakra kötelezően 
kiveendő, a házastárs vagy élettárs szülése 
után járó szabadságot, hogy ezt tegyék 
meg annak érdekében, hogy előmozdítsák 
a két szülő egyenlő arányú részvételét a 
családi jogok és kötelezettségek 
kiegyensúlyozásában.
2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a munkavállalók, 
akiknek élettársa a közelmúltban szült, az 
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anya halála vagy munkaképtelensége 
esetén különleges szabadságot kapjanak, 
beleértve a szülési szabadság fel nem 
használt részét is.”

Or. pt

Módosítás 148
Ilda Figueiredo

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

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, apasági vagy különleges 
szabadságot, illetve a gyermekgondozási 
szabadságot, valamint hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadságot 
követő egy év leteltéig történő elbocsátását 
és az elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet. Az ezen időszak alatt történő 
elbocsátásokkal kapcsolatban azt kell 
feltételezni, hogy azokra 
megkülönböztetés alapján került sor, és 
ezeket írásban megfelelően indokolni kell, 
eltekintve a munkavállaló állapotával
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől, 
amennyiben az adott esetben az illetékes 
hatóság ehhez hozzájárult.

Or. pt
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Módosítás 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

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 
gyermekgondozásra járó szülési 
szabadságot, valamint hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadságot 
követő legalább hat hónap leteltéig történő 
elbocsátását és az elbocsátására irányuló 
mindennemű előkészületet. 
Az ezen időszak alatt történő 
elbocsátásokat hivatalosan és írásban 
megfelelően indokolni kell, eltekintve a 
munkavállaló állapotával összefüggésbe 
nem hozott, a nemzeti jogszabályok, illetve 
gyakorlat által megengedett különleges 
esetektől, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Or. en

Módosítás 150
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
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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.

terhességük kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság
végétől számított két hónapig 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. fr

Indokolás

Bizonyos ideig védeni kell a nőket a szülői szabadságról való visszatérésüket követően.

Módosítás 151
Philippe Juvin

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

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 elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni.
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő nyolc hónapon 
belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

Or. fr

Indokolás

Bizonyos ideig védeni kell a nőket a szülői szabadságról való visszatérésüket követően.
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Módosítás 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
a Tanács 92/85/EGK irányelve
10 cikk – 2 pont

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 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 munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
indokait írásban megadni. Ez az 
elbocsátásra vonatkozó, nemzeti jog 
szerinti anyagi feltételeket nem 
befolyásolja. 

Or. de

Módosítás 153
Astrid Lulling

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

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.

2. Ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni.
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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.

Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő hat hónapon belül 
kerül sor, a munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
indokait írásban megadni.

Or. fr

Módosítás 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Módosítás

4a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók szülési 
szabadságuk időtartama alatt ugyanúgy 
részesüljenek a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók számára az 1. cikk által 
biztosított elbocsátás elleni védelemben.

Or. en

Módosítás 155
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az 1. pont helyébe a következő lép:
„1. biztosítsák az 5., 6. és 7. cikkben 
említett esetekben a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalóknak a 
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munkaszerződéssel kapcsolatos 
munkavállalói jogait, köztük a munkabér 
fenntartását vagy a megfelelő ellátáshoz 
való jogosultságukat, a nemzeti 
jogszabályoknak, és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően;”

Or. fr

Módosítás 156
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A (2) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók munkabérének 
fenntartását, vagy megfelelő ellátáshoz 
való jogosultságát;”

Or. fr

Módosítás 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 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, 

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, 
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a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon;

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, meg kell adni a 
lehetőséget a munkavállalók 
érdekképviselete számára, hogy a 
munkáltatóval megvitassa a változások 
érintett munkavállalókra gyakorolt 
hatásait.

Or. de

Módosítás 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 nem lehet kevesebb annál a 
juttatásnál, amelyet a 2. cikkben 
meghatározott mukavállalók 
tevékenységüknek egészségügyi
állapotukkal kapcsolatos okokból történő 
megszakítása esetén kapnának, illetve nem 
lehet alacsonyabb az érintett 
munkavállaló nemzeti jog szerinti utolsó 
havi fizetése kétharmadánál; erre 
vonatkozóan a nemzeti jogszabályok 
maximumösszeget 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 
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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 159
Anna Záborská

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 tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít a kötelező 
időszakra.

Or. fr

Indokolás

A módosítás összhangban van a 2006/54/EK irányelvvel.

Módosítás 160
Jens Rohde

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 
ellátás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
azzal egyenértékű jövedelmet biztosít, 
amelyet az érintett munkavállaló 
tevékenységének egészségi okokból történő 
megszakítása esetén kapna a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum függvényében. A 
tagállamoknak és/vagy a szociális 
partnereknek olyan szinten kell 
rögzíteniük a juttatást, amely tiszteletben 
tartja és biztosítja a nők jogait és a nemek 
közötti teljes egyenjogúságot. 

Or. da

Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban továbbra is a tagállamokra kell hagyni ezt a rendszert.
A társadalombiztosítási juttatások és fizetési szabályok megállapítása nemzeti hatáskörbe 
tartozik, és ennek így kell maradnia. 

Módosítás 161
Astrid Lulling

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 maximumösszeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 

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 maximumösszeg függvényében.
A tagállamok megállapíthatják, hogy a 
havi átlagfizetés mely időszak alapján 
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cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

kerüljön kiszámításra.

Or. fr

Módosítás 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. A 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók által kapott juttatás nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 
cikkben meghatározott gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna.”

Or. en

Módosítás 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A cikk a következő 5a. ponttal egészül 
ki: 
„5a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
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ösztönözzék a munkáltatókat arra, hogy 
szükség esetén és/vagy a munkavállaló 
kérésére, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban 
visszailleszkedési és szakképzési 
támogatást nyújtsanak azoknak a női 
munkavállalóknak, akik a szülési 
szabadságot követően újra munkába 
állnak, és elősegítsék a szociális partnerek 
közötti párbeszédet ezzel kapcsolatban.”

Or. en

Módosítás 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szöveg a következő 11a. cikkel 
egészül ki:
„11a. cikk 
Szoptatásra járó munkaidő-kedvezmény 
A gyermekét szoptató anya jogosult erre a 
célra szabadságot igénybe venni. A 
tagállamoknak kellő figyelmet kell 
fordítaniuk a szoptató anyákra. "

Or. en

Módosítás 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

3b. A rendelet a következő 11b. cikkel 
egészül ki:
„11b. cikk
A hátrányos megkülönböztetés megelőzése
A tagállamok kollektív szerződések vagy 
gyakorlatok útján arra ösztönzik a 
munkáltatókat, hogy tegyenek hatékony 
intézkedéseket a várandós állapot, az 
anyaság vagy az örökbefogadási 
szabadság miatti hátrányos 
megkülönböztetés ellen.”

Or. en

Módosítás 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő 12d. cikkel egészül 
ki:
„12d. cikk
Az egyenlőséggel foglalkozó szervek
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 

törölve
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és biztonságára vonatkoznak.”

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 167
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok és az egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb [öt
évvel az elfogadást követően]-ig, azt 
követően pedig ötévenként tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan információról, 
amelyre a Bizottságnak szüksége van 
ahhoz, hogy az ezen irányelvvel módosított 
92/82/EK irányelv végrehajtásáról jelentést 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A tagállamok és az egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb
[három évvel az elfogadást követően]-ig, 
azt követően pedig háromévenként
tájékoztatják a Bizottságot minden olyan 
információról, amelyre a Bizottságnak 
szüksége van ahhoz, hogy az ezen 
irányelvvel módosított 92/82/EK irányelv 
végrehajtásáról jelentést készítsen az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr

Módosítás 168
Anna Záborská

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság jelentésében megfelelő 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentős nem kormányzati 
szervezetek szempontjait. A nemek közti 
egyenlőség biztosítása elvének 
megfelelően ez a jelentés többek között a 

(2) A Bizottság jelentésében megfelelő 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentős nem kormányzati 
szervezetek szempontjait. A kapott 
információk tükrében ez a jelentés szükség 
esetén magában foglalja az ezzel az 
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hozott intézkedések nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. A kapott 
információk tükrében ez a jelentés szükség 
esetén magában foglalja az ezzel az 
irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó javaslatokat.

irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó javaslatokat.

Or. fr

Indokolás

Addig, amíg a férfiak biológiai felépítése kizárja, hogy szüljenek vagy szoptassanak, ez az 
irányelv kizárólag a várandós, a gyermekágyas és a szoptató női munkavállalókat érinti. 
Éppen ezért nem szükséges a nemek közötti egyenlőségre hivatkozni. Amennyiben a férfiak 
biológiai felépítése valaha is olyan helyzetbe hozza a férfiakat, hogy ők is tudnak szülni és 
szoptatni, akkor alkalmazni kell a nemek közötti egyenlőség szabályait, mert a férfiak és a nők 
helyzete összehasonlítható lenne.

Módosítás 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság jelentésében megfelelő 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentős nemkormányzati 
szervezetek szempontjait. A nemek közötti 
egyenlőség biztosítása elvének 
megfelelően ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. A kapott 
információk tükrében ez a jelentés szükség 
esetén magában foglalja az ezzel az 
irányelvvel módosított 92/85/EGK irányelv 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó javaslatokat.

(2) The Commission’s report shall take 
account, as appropriate, of the viewpoints
of the social partners and relevant 
nongovernmental organisations. A nemek 
közötti egyenlőség biztosítása elvének 
megfelelően ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásának felmérésére irányuló 
hatásvizsgálatot is tartalmaz. Ezenkívül 
tartalmaz egy olyan hatástanulmányt is, 
amely a szülési szabadság további 
meghosszabbításának uniós szinten 
kifejtett társadalmi és gazdasági hatásait 
elemzi. A kapott információk tükrében ez a 
jelentés szükség esetén magában foglalja
az ezzel az irányelvvel módosított 
92/85/EGK irányelv felülvizsgálatára és 
módosítására vonatkozó javaslatokat.
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Or. en


