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14.10.2010 A7-0032/123 

Módosítás  123 

Elizabeth Lynne 

az ALDE 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 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben említett idıszak 

utolsó négy hetének tekintetében a 

nemzeti szinten rendelkezésre álló, családi 

okokból kiadható szabadság ezen irányelv 

alkalmazásában szülési szabadságnak 

tekinthetı, amennyiben teljes körő, az 

ezen irányelvben elıírt védelmi szintnek 

megfelelı szintő védelmet biztosít a 2. 

cikkben meghatározott munkavállalók 

számára. A megadott szabadság teljes 

hosszának meg kell haladnia a 96/34/EK 

irányelvben biztosított szülıi szabadság 

idıtartamát. 

 A szülési szabadság utolsó négy hetére 

fizetett bér nem lehet kevesebb, mint a 11. 

cikk (3) bekezdésében említett juttatás, 

vagy pedig a szülési szabadság 18 hetére 

fizetett bér átlaga lehet, amelynek az 

utolsó havi fizetés vagy a nemzeti 

jogszabályoknak megfelelıen 

megállapított havi átlagfizetés legalább 

75%-ának kell lennie, a nemzeti 

jogszabályok szerint meghatározott 

esetleges felsı határösszeg függvényében. 

A tagállamok megállapíthatják, hogy a 

havi átlagfizetés mely idıszak alapján 

kerüljön kiszámításra. 

 Amennyiben egy tagállam legalább 16 
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hétre biztosít szülési szabadságot, ez a 

tagállam hozhat olyan döntést, hogy az 

utolsó két hetet a nemzeti szinten 

meghatározott apasági szabadsággal 

biztosítja, ugyanolyan fizetéssel. 

Or. en 
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14.10.2010 A7-0032/124 

Módosítás  124 

Elizabeth Lynne 

az ALDE 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 pont 

 

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. 

3. a (2) bekezdés b) pontjában említett 

juttatás nem lehet kevesebb annál a 

juttatásnál, amelyet a 2. cikkben 

meghatározott munkavállalók 

tevékenységüknek egészségügyi 

állapotukkal kapcsolatos okokból történı 

megszakítása esetén kapnának, illetve nem 

lehet alacsonyabb az érintett 

munkavállaló nemzeti jog szerinti utolsó 

havi fizetésének 75%-ánál; erre 

vonatkozóan a nemzeti jogszabályok 

maximumösszeget és referencia-

idıszakokat határozhatnak meg. 

Or. en 
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14.10.2010 A7-0032/125 

Módosítás  125 

Siiri Oviir 

az ALDE 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 a pont (új) 

92/85/EGK irányelv 

8 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. Az irányelv a következı 8a. cikkel 

egészül ki: 

 „8a. cikk 

 Apasági szabadság 

 1. A tagállamok meghozzák a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy azok a munkavállalók, 

akiknek élettársa a közelmúltban szült, 

jogosultak legyenek fizetett és másra át 

nem ruházható, legalább kéthetes, 

egybefüggı, a szülési szabadsághoz – 

hosszától eltekintve – hasonló feltételek 

mellett kiadandó szabadságra, amelyet a 

házastárs vagy élettárs szülése után a 

szülési szabadság ideje alatt kötelezıen ki 

kell venni. 

 Határozottan ösztönözzük azokat a 

tagállamokat, amelyek még nem vezettek 

be fizetett és másra át nem ruházható, a 

szülési szabadság idıtartama alatt 

legalább kéthetes egybefüggı idıszakra 

kötelezıen kiveendı, a házastárs vagy 

élettárs szülése után járó, a szülési 

szabadsághoz – hosszától eltekintve – 

hasonló feltételek mellett kiadandó 

szabadságot, hogy ezt tegyék meg annak 

érdekében, hogy elımozdítsák a két szülı 



 

AM\835048HU.doc  PE441.989v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

egyenlı arányú részvételét a családi 

élethez főzıdı jogok és kötelezettségek 

kiegyensúlyozásában; 

 2. A tagállamok meghozzák a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy azok a munkavállalók, 

akiknek élettársa a közelmúltban szült, az 

anya halála vagy cselekvıképtelenné 

válása esetén különleges szabadságot 

kapjanak, beleértve a szülési szabadság fel 

nem használt részét is.” 

Or. en 

 

 


