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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0032/87 

Módosítás  87 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 

szoptató munkavállalók sebezhetısége 

szükségessé teszi számukra, hogy 

jogosultak legyenek a szülés elıtt, illetve 

után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 

szülési szabadságra; ezenfelül legalább 

hathetes kötelezı szülési szabadságot kell 

számukra biztosítani a szülést követıen. 

törölve 

Or. en 



 

AM\834973HU.doc  PE441.989v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/88 

Módosítás  88 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ez az irányelv nem sérti a férfiak és 

nık közötti esélyegyenlıség és egyenlı 

bánásmód elvének a foglalkoztatás és 

munkavégzés területén történı 

megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 

2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel átdolgozott, a férfiak és nık 

közötti egyenlı bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés, az 

elımenetel és a munkakörülmények terén 

történı végrehajtásáról szóló 76/207/EGK 

tanácsi irányelv módosításáról szóló, 

2002. szeptember 23-i 2002/73/EGK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet. 

törölve 

Or. en 



 

AM\834973HU.doc  PE441.989v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/89 

Módosítás  89 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Biztosítani kell a várandós, a 

gyermekágyas vagy szoptató 

munkavállalók biztonság- és 

egészségvédelmét és nem szabad, hogy ez 

ellentétben álljon a nık és a férfiak 

közötti egyenlı bánásmódról szóló 

irányelvekben megfogalmazott elvekkel. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/90 

Módosítás  90 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A várandós, a gyermekágyas vagy 

szoptató munkavállalók hatékony 

védelmének javítása érdekében a 

bizonyítási teherrel kapcsolatos 

szabályokat ki kell igazítani azokban az 

esetekben, amelyekben valószínősíthetı az 

ezen irányelvben biztosított jogok 

megsértése. E jogok hatékony gyakorlása 

érdekében a bizonyítási teher az alperesre 

hárul, amennyiben a jogsértésre 

bizonyítékok vannak. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/91 

Módosítás  91 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az egyenlı bánásmód elvének 

hatékony megvalósítása megköveteli az 

áldozattá válás elleni megfelelı jogi 

védelmet. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/92 

Módosítás  92 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A tagállamoknak hatékony, arányos 

és visszatartó erejő szankciókat kell 

elıírniuk az irányelvbıl adódó 

kötelezettségek megsértése esetére. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/93 

Módosítás  93 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

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 egyenlıséggel 

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. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/94 

Módosítás  94 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

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 

lehetıséget, hogy kedvezıbb 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 

végrehajtása nem szolgálhat az egyes 

tagállamokban már fennálló helyzethez 

képest történı visszalépés igazolására. 

törölve 

Or. en 



 

AM\834973HU.doc  PE441.989v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/95 

Módosítás  95 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0032/2010 

Edite Estrela 

a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 

egészségvédelmének javításáról 

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Mivel a meghozandó intézkedések 

célkitőzései – nevezetesen a várandós, a 

gyermekágyas vagy szoptató 

munkavállalók minimális védelmi 

szintjének és az egyenlı bánásmód elve 

hatékony végrehajtásának javítása – a 

védelmi szintek között mutatkozó eltérések 

miatt tagállami szinten nem valósíthatók 

meg megfelelı mértékben, és ezért 

közösségi szinten jobban megvalósíthatók, 

a Közösség intézkedéseket fogadhat el a 

Szerzıdés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvével összhangban. Az e 

cikkben meghatározott arányosság 

elvének megfelelıen ez az irányelv nem 

lépi túl a megállapított célkitőzések 

eléréséhez szükséges mértéket. 

törölve 

Or. en 

 

 


