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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

14.10.2010 A7-0032/126 

Módosítás  126 

Edite Estrela, Britta Thomsen 

az S&D 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 megállapított 

szülési szabadságot 2020. január 1-jét 

követıen a szülés elıtt és/vagy után 

kiadandó legalább 20 hétre kell emelni.”  

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy a szülési szabadság minimális idıtartamát 2020-ra 20 hétre emelje. 
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14.10.2010 A7-0032/127 

Módosítás  127 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

az S&D 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 a pont (új) 

92/85/EGK irányelv 

11 cikk – 3 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A cikk a következı 3a. ponttal egészül 

ki:  

 „3a. a 2020. január 1-jét követıen 

kezdıdı szülési szabadság teljes 

idıtartamára a 2. cikk értelmében a 

munkavállalókat megilletı juttatást a 2. 

cikk értelmében vett munkavállaló 

legutolsó havi fizetésével vagy havi 

fizetésének átlagával egyenértékő összegre 

kell emelni. A tagállamok 

megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 

mely idıszak alapján kerüljön 

kiszámításra.” 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy 2020-ra a szülési szabadság teljes idıtartamára járó juttatást a 

fizetés 100%-ára emelje.  
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.10.2010 A7-0032/128 

Módosítás  128 

Edite Estrela, Rovana Plumb 

az S&D 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 b pont (új) 

92/85/EGK irányelv 

11 cikk – 3 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) A cikk a következı 3b. ponttal egészül 

ki: 

 „3b. a (2) bekezdés b) pontjában említett 

juttatás akkor tekinthetı megfelelınek, ha 

a 2. cikk értelmében vett munkavállaló 

részére legutolsó havi fizetésével vagy havi 

fizetésének átlagával egyenértékő 

jövedelmet biztosít a szülési szabadság 

kötelezı idıszakára;” 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja, hogy a szülési szabadság kötelezı idıszakára járó juttatást a fizetés 100%-

ára emelje. 

 

 


