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Tárgy: Cristina Di Marco olasz állampolgár által benyújtott 0610/2012. számú petíció 
azon szülők foglalkoztatásának támogatásáról, akiknek gyermekei hosszú időt 
töltenek kórházban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jogszabályok kidolgozását javasolja azon munkavállaló szülők védelme 
érdekében, akiknek gyermekei hosszú ideig tartózkodnak kórházban. Javasolja például fizetett 
szabadság biztosítását a gyermek kórházi tartózkodásának idejére, rövidített munkaidő 
biztosítását a gyermek kórházból történő távozását követően stb.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A petíció benyújtója olyan uniós jogszabály bevezetését javasolja, amely a hosszú távú 
kórházi kezelés alatt álló gyermekek szüleinek biztosítja, hogy 1) egy speciális ideiglenes 
védelmi intézkedés révén (például úgy, hogy az eseményt követően 12 hónapig nem lehet 
őket elbocsátani) megtarthassák állásukat; 2) a kórházi tartózkodás ideje alatt különleges 
fizetési juttatásban részesüljenek; 3) a kórházi tartózkodást követően csökkentett 
munkaidőben dolgozhassanak, amiről minden egyes esetben a kórház véleménye alapján egy 
pártatlan bizottság határoz; 4) a gyermek első életévében történő sebészi beavatkozást igénylő 
születési rendellenességgel világra jött újszülött gyermek esetén a kórházi tartózkodás idejére 
meghosszabbodjon a kötelező szülési szabadság.
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Az arra irányuló kérés, hogy a hosszú távú kórházi kezelés alatt álló gyermekek szülei egy 
speciális ideiglenes védelmi intézkedés révén (például úgy, hogy az eseményt követően 12 
hónapig nem lehet őket elbocsátani) megtarthassák állásukat:

A szülői szabadságról szóló felülvizsgált 2010/18/EU irányelv már rendelkezik arról, hogy a 
dolgozó szülők gyermek születése esetén vagy a tagállam által meghatározott kornál nem 
idősebb gyermek örökbefogadása esetén jogosultak legyenek négyhónapnyi szülői szabadság 
kivételére. 

Az irányelv ezenkívül a melléklet 3. szakaszának (3) bekezdésében előírja, hogy „a 
tagállamok és/vagy szociális partnerek mérjék fel, hogy olyan szülők esetében, akiknek 
gyermeke fogyatékossággal él, vagy hosszan tartó betegségben szenved, szükség van-e a 
szülői szabadság igénybevétele és módja feltételeinek kiigazítására”. Ez a kiigazítás tehát 
kifejezetten a nemzeti hatóságok feladata. 

Az irányelv (az 5. szakasz (4) bekezdésében) kimondja, hogy a dolgozó szülők védelmet 
élveznek az elbocsátás vagy a kedvezőtlenebb bánásmód ellen, ha arra a szülői szabadság 
kérelmezése, illetve igénybevétele miatt kerül sor.

Az irányelv végezetül (a 7. szakaszban) feljogosítja a munkavállalókat, hogy a munkavállalók 
azonnali jelenlétét követelő betegség vagy baleset esetén, sürgős családi okból adódó vis 
maior alapján távol maradhassanak a munkából. A részletes szabályokat – például azt az 
esetleges előírást, hogy a jogosultság évente legfeljebb mennyi időre és/vagy hány esetben 
vehető igénybe – itt is nemzeti szinten határozzák meg. 

Az irányelv az európai szociális partnerek közötti megállapodást hajtja végre. A szociális 
partnerek közötti megállapodás és az irányelv felülvizsgálatát jelenleg nem tervezik.  

Annak biztosítása, hogy a szülő a gyermek kórházi tartózkodás ideje alatt különleges fizetési 
juttatásban részesüljön, illetve hogy a kórházi tartózkodást követően csökkentett munkaidőben 
dolgozhasson (amiről minden egyes esetben a kórház véleménye alapján egy pártatlan 
bizottság határoz):

A Bizottság úgy véli, hogy a szubszidiaritás elvének megfelelően a fenti kérdések kizárólag 
az adott tagállam, ebben az esetben Olaszország hatáskörébe tartoznak, és a nemzeti 
jogszabályi keret részét képezik.  

Az arra irányuló kérés, hogy a gyermek első életévében történő sebészi beavatkozást igénylő 
születési rendellenességgel világra jött újszülött gyermek esetén a kórházi tartózkodás idejére 
meghosszabbodjon a kötelező szülési szabadság:

A Bizottság 2008-ban elfogadta a 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatot, 
amely hosszabb szülési szabadságot ír elő súlyos egészségügyi problémával világra jött 
gyermek esetén.  A javaslat 8. cikkének (4) bekezdése szerint a tagállamoknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy koraszülés, a 
gyermeknek a születést követő kórházi kezelése, fogyatékkal született gyermekek vagy 
ikerszülés esetén kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az anya és a gyermek/gyermekek különleges 
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igényeinek. A javaslatot az Európai Parlament és a Tanács jelenleg vizsgálja. 

Következtetés

A fenti megállapításokra való tekintettel a Bizottság jelenleg nem tervezi a petíció benyújtója 
által felvetett kérdésekben új uniós jogszabály előterjesztését vagy a már létező jogi keret 
felülvizsgálatát.


