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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0032/107 

Módosítás  107 

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 – d pont 

92/85/EGK irányelv 

11 cikk – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

"5. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók a 8. 
cikkben meghatározott a szülési 
szabadság ideje alatt vagy arról való 
visszatérésükkor munkaidejük és 
munkaidı-beosztásuk megváltoztatását 
kérhessék; a munkáltatókat pedig 
kötelezik arra, hogy – figyelembe véve 
mind a munkáltató, mind a munkavállaló 
igényeit – mérlegeljék e kérés 
teljesítésének lehetıségét.” 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/108 

Módosítás  108 

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 – 4 pont 

92/85/EGK irányelv 

12 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
abban az esetben, ha azok a személyek, 
akik úgy vélik, hogy az ezen irányelvben 
megállapított jogaik sérültek, a bíróság 
vagy más, hatáskörrel rendelkezı hatóság 
elıtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekbıl vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet. 

törölve 

Or. en 



 

AM\834978HU.doc  PE441.989v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/109 

Módosítás  109 

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 – 5 pont 

92/85/EGK irányelv 

12 b cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„12b. cikk 

Áldozattá válás 

A tagállamok a nemzeti jogrendszerükbe 
olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy az egyéneket 
megvédjék a panaszra vagy az egyenlı 
bánásmód elvének betartására indított 
eljárásra válaszként alkalmazott bármiféle 
hátrányos bánásmódtól vagy hátrányos 
következményektıl.” 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/110 

Módosítás  110 

Godfrey Bloom 

az EFD képviselıcsoport nevében 

 

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 – 7 pont 

92/85/EGK irányelv 

12 d cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„12d. cikk 

Az egyenlıséggel foglalkozó szervek 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/54/EK irányelvvel átdolgozott 
2002/73/EK irányelv értelmében kijelölt, 
egyenlıséggel foglalkozó testületek – 
melyek feladata valamennyi személy nemi 
alapon történı megkülönböztetéstıl 
mentes, egyenlı bánásmódjának 
elımozdítása, vizsgálata, felügyelete és 
támogatása – hatáskörét kibıvítsék az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kérdésekre, amennyiben ezek a kérdések 
elsısorban az egyenlı bánásmódra, és 
nem pedig a munkavállalók egészségére 
és biztonságára vonatkoznak.” 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/111 

Módosítás  111 

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 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésıbb [két évvel az elfogadást 
követıen]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/112 

Módosítás  112 

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 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok és az egyenlıséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésıbb [öt 
évvel az elfogadást követıen]-ig, azt 
követıen 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. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/113 

Módosítás  113 

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 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A Bizottság jelentésében megfelelı 
módon figyelembe veszi a szociális 
partnerek és a jelentıs nem kormányzati 
szervezetek szempontjait. A nemek közötti 
egyenlıség biztosítása elvének 
megfelelıen ez a jelentés többek között a 
hozott intézkedések nıkre 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. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0032/114 

Módosítás  114 

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 

5 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történı kihirdetése napján lép 
hatályba. 

törölve 

Or. en 

 

 

 


