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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

30.6.2010 A7-0032/82 

Módosítás  82 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítása 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 

92/85/EGK rendelet 

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 elıtt, illetve után vehetı 

igénybe.  

1. A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 

2. cikkben meghatározott munkavállalók 

jogosultak legyenek 18 hetes folyamatos 

szülési szabadságra. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.6.2010 A7-0032/83 

Módosítás  83 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítása 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 

92/85/EGK rendelet 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 

szabadságba beletartozik legalább 6 hét 

kötelezı 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 kötelezı részét a 

gyermekszülés elıtt vagy után kívánják-e 

igénybe venni. 

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 

szabadságba beletartozik legalább 6 hét 

kötelezı 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 kötelezı részét a 

gyermekszülés elıtt vagy után kívánják-e 

igénybe venni. A hathetes kötelezı szülési 

szabadság a gyermekszülés után minden 

munkavállaló nıre érvényes, függetlenül 

attól, hogy a szülés elıtt hány napot 

dolgozott. 

Fogyatékos gyermek születése esetében a 

tagállamoknak jogukban áll 

meghosszabbítani a szülési szabadság 

kötelezı részét a szülés elıtt legfeljebb 

négy héttel és a szülés után legalább tíz 

héttel. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.6.2010 A7-0032/84 

Módosítás  84 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítása 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 

92/85/EGK rendelet 

8 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. Ikerszülés esetén a 8. cikk (1) 

bekezdése szerinti szülési szabadság 

gyermekenként 4 héttel meghosszabbodik. 

Or. en 

Indokolás 

 

A rendes szabadság teljes idejét szintén hetekben fejezik ki. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.6.2010 A7-0032/85 

Módosítás  85 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítása 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 1 pont 

92/85/EGK rendelet 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

koraszülés, a gyermek születését követı 

kórházi kezelése, a fogyatékkal született 

gyermekek vagy az ikerszülés esetén 

kiegészítı szabadságot biztosítsanak. A 

kiegészítı szabadság idıtartamának 

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 követı 

kórházi kezelése, a fogyatékkal született 

gyermekek, a fogyatékkal élı anya vagy 

az ikerszülés esetén teljes fizetéssel járó 

kiegészítı szabadságot biztosítsanak. A 

kiegészítı szabadság idıtartamának 

részarányosnak kell lennie és meg kell 

felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 

különleges igényeinek. A szülési 

szabadság teljes idejét fogyatékos gyermek 

születése esetén a születés után legalább 

nyolchetes idıtartamra meg lehet 

hosszabbítani, halvaszületés esetén pedig 

a tagállamok egy hathetes kiegészítı 

szabadságot is biztosítanak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.6.2010 A7-0032/86 

Módosítás  86 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részérıl 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javítása 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk – 3 pont – b pont 

92/85/EGK rendelet 

11 cikk – 2 bekezdés – 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 

kedvezıtlenebbek, valamint hogy minden, 

a munkafeltételekben bekövetkezett 

javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 

lettek volna, rájuk is vonatkozzon; 

c) a 2. cikkben meghatározott 

munkavállalók azon jogát, hogy 

visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 

azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 

mellett, amelyek számukra nem 

kedvezıtlenebbek, valamint hogy minden, 

a munkafeltételekben bekövetkezett 

javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 

lettek volna, rájuk is vonatkozzon; a 

termelési folyamat átalakításából vagy 

radikális átszervezésébıl adódó kivételes 

helyzetekben mindig garantálni kell a 

munkavállaló nı számára a lehetıséget, 

hogy megvitassa a munkáltatóval, hogy 

milyen hatással lehetnek ezek a 

változtatások a saját szakmai helyzetére, 

és mindig meg kell adni a lehetıséget a 

munkavállalók érdekképviselete számára, 

hogy a munkáltatóval megvitassa a 

változások érintett munkavállalókra 

gyakorolt hatásait; 

Or. en 

 

 

 


