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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0032/96 

Módosítás  96 

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 

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 elıtt, illetve után vehetı 

igénybe. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/97 

Módosítás  97 

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 

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 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. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/98 

Módosítás  98 

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 

1 cikk – 1 pont 

92/85/EGK irányelv 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szülési szabadság szülés elıtti része 

a szülés várható és tényleges idıpontja 

közötti idıtartammal meghosszabbodik 

anélkül, hogy a jog szerint járó 

fennmaradó szabadság ezáltal 

lerövidülne. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/99 

Módosítás  99 

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 

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 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. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/100 

Módosítás  100 

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 

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 elıtt négy héttel vagy korábban 

igénybe vett betegszabadság által nem 

rövidül meg a szülési szabadság ideje. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/101 

Módosítás  101 

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 

1 cikk – 2 pont 

92/85/EGK irányelv 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 

cikkben meghatározott munkavállalóknak 

a terhességük kezdetétıl a 8. cikk (1) 

bekezdésében említett szülési szabadság 

végéig történı elbocsátását és az 

elbocsátására irányuló mindennemő 

elıkészületet, az állapotukkal 

összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 

jogszabályok, illetve gyakorlat által 

megengedett különleges esetektıl 

eltekintve, amennyiben az adott esetben az 

illetékes hatóság ehhez hozzájárult. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/102 

Módosítás  102 

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 

1 cikk – 2 pont 

92/85/EGK irányelv 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a 2. cikkben meghatározott 

munkavállalót az 1. pontban említett 

idıszak alatt elbocsátják, a munkáltató 

köteles az elbocsátás megfelelıen 

megalapozott indokait írásban megadni. 

Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott szülési 

szabadság lejártát követı hat hónapon 

belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a 

munkáltató köteles az elbocsátás 

megfelelıen megalapozott indokait 

írásban megadni. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/103 

Módosítás  103 

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 

1 cikk – 2 pont 

92/85/EGK irányelv 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok megteszik az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a 2. 

cikkben meghatározott munkavállalókat 

megvédjék az 1. és a 2. pont értelmében 

jogszerőtlen elbocsátás következményeitıl. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/104 

Módosítás  104 

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 

1 cikk – 2 pont 

92/85/EGK irányelv 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha egy nıt terhességgel vagy szülési 

szabadsággal kapcsolatban a 8. cikk 

értelmében kevésbé kedvezı bánásmódban 

részesítenek, akkor az a 2006/54/EK 

irányelvvel átdolgozott 2002/73/EK 

irányelv értelmében hátrányos 

megkülönböztetésnek minısül.” 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/105 

Módosítás  105 

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 

1 cikk – 3 pont – a pont 

92/85/EGK irányelv 

11 cikk – 1 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1a) „Azok a 2. cikkben meghatározott 

munkavállalók, akiket munkáltatójuk 

kizár a munkából azért, mert orvosi 

igazolás nélkül a munkavállalót 

munkaképtelennek tekinti, a 8. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott szülési 

szabadság kezdetéig teljes munkabérükkel 

megegyezı összegő fizetésre jogosultak. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/106 

Módosítás  106 

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 

1 cikk – 3 pont – c pont 

92/85/EGK irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

"(3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 

juttatás akkor tekinthetı megfelelınek, ha 

legalább a munkavállaló legutolsó havi 

fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 

egyenértékő jövedelmet biztosít, a nemzeti 

jogszabályok szerint meghatározott 

esetleges maximumösszeg függvényében. 

A meghatározott maximum összeg nem 

lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 

cikkben meghatározott munkavállaló 

tevékenységének egészségügyi okokból 

történı megszakítása esetén kapna. A 

tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 

átlagfizetés mely idıszak alapján kerüljön 

kiszámításra.” 

törölve 

Or. en 

 

 


