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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat alapja az EK-Szerződés 137. cikkének (2) bekezdése és 141. cikkének (3) 
bekezdése. Noha a 92/85/EGK irányelv alapja a Szerződés 118a, cikke (a jelenlegi 137. cikk), 
és a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló irányelv (89/391/EK irányelv) 
keretén belül külön irányelvnek tekintendő, e javaslat jogalapjául kiegészítésképpen a 141. 
cikk is szolgál. A várandós vagy szoptató munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelme szempontjából lényeges a szülési szabadság. A várandósság vagy anyaság miatti 
elbocsátás vagy hátrányos megkülönböztetés elleni védelem ugyanolyan elengedhetetlen a 
nők egészségének és biztonságának védelme szempontjából, mint a szülési szabadság ideje 
alatti bérfizetés. A szülési szabadságra, annak hosszára, a szabadság alatti bérfizetésre, 
valamint a szülési szabadságot igénybe vevő, vagy a szabadságról a munkába visszatérő nők 
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályok szorosan összefüggenek a 141. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, a férfiak és nők egyenlő bánásmódjára vonatkozó elvvel. E 
javaslat a két jogalapját ezért e két cikk kombinációja képezi.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság saját hatáskörében érintett területeken belül 
különleges figyelmet szentelt a következőknek:

A felelősség megosztása

Az a legfontosabb, hogy a nő és a férfi a gyermek születésének pillanatától megosszák a 
gyermekkel kapcsolatos felelősséget, fontos tehát az is, hogy a férfinak lehetősége nyíljon e 
felelősség átvállalására. Mivel a jelenlegi irányelv nem teszi lehetővé az apasági szabadság e 
keretbe történő felvételét, az Európai Parlament hangsúlyozza egy olyan irányelv 
szükségességét ezen a területen, amely képes megőrizni az esélyegyenlőséget és a felelősség 
megosztását;

Ezen kívül, a felelősség megosztásának biztosítása értelmében ez az irányelvjavaslat a szülői 
szabadságról szóló irányelv és az egyéni munkavállaló férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmódról szóló irányelv soron következő megvitatásának részét kell, hogy képezze;

A várandós munkavállalók jogai a foglalkoztatás területén

A Foglalkoztatási Bizottság meggyőződése szerint a 92/85/EGK irányelv módosítására 
vonatkozó javaslat támogatja a várandós nők jogait a foglalkoztatás területén.

Azonban meggyőződésünk, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által most javasolt 
módosítások és a szociális partnerek által elfogadott kiegészítő intézkedések nélkül a 
módosított szöveg nem segíti elő kellőképpen a munka, a magánélet és a családi élet 
összehangolását, sem pedig a nők munkaerőpiacra történő visszailleszkedését.

A minimális szülési szabadság meghosszabbítása, egy kötelező időszakról történő 
rendelkezést is ideértve

A Bizottság javasolja a szülési szabadság minimális időtartamát 14 hétről 18 hétre 
meghosszabbítani, ideértve egy hat hetes időszakot, amelyet kötelezően a szülés után kell 
igénybe venni. Ennek célja az, hogy a munkavállaló nő felépülhessen a szülés után.
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A hatásvizsgálat azt mutatja, hogy a szülési szabadság meghosszabbítása és a gyermek 
születése utáni kötelező időszakról történő rendelkezés önmagában nem eredményez ideális 
helyzetet a várandós munkavállalók munkaerő-piaci helyzetét tekintve. A fenti 
rendszabályokat össze kell kapcsolni más szabályokkal, mint amilyen a tényleges szülői 
szabadság, vagy egyéb intézkedések (mint például a barcelonai célkitűzések között elfogadott 
egyezménnyel összhangban álló, a gyermekgondozással kapcsolatos könnyítések). A 
92/85/EGK irányelvjavaslat módosítását így csupán a megfelelő irányba tett első lépésnek 
kell tekinteni.

A karrierkilátások védelme

A 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatok említik a második cikk szerint 
meghatározott munkavállaló nőt megilleti a jog, hogy visszatérjen munkahelyére vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek mellett, amelyek számára nem kedvezőtlenebbek, 
valamint hogy minden, a munkafeltételekben bekövetkezett javulás, amelyre távolléte alatt 
jogosult lett volna, rá is vonatkozzon (2. cikk, (3) bekezdés, b) pont).

Ezt támogatja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság is, azonban szükséges a munkavállaló 
nők védelmének biztosítása is, gondoskodva arról, hogy az előmeneteli kilátásaik 
megőrzésének megfelelő képzésben és oktatásban részesülnek. 

A munkavállaló nők 18 hétre kikerülnek a munkaerőpiacról, ami komoly töréshez vezethet a 
karrierkilátásaik területén. Kiegészítő erőfeszítések szükségesek az oktatás és a képzés terén 
annak megakadályozására, hogy a munkavállaló nők különféle törvényes karrierkilátásoktól 
elessenek.

Az önálló vállalkozók jogai

Azonban a vita tárgyát képező irányelvjavaslat csak a mások által foglalkoztatott nőket védi, a 
tagállamoknak tehát, a megkülönböztetés elleni küzdelem és az esélyegyenlőség 
biztosításának érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy az egyéni vállalkozókat megillessék 
az ebben az irányelvben szereplő jogok;

A szociális partnerek szerepe

Az európai szociális partnerek (Business Europe (UNICE), CEEP és ESZSZ) 1995. december 
14-én megállapodást írtak alá a szülői szabadságot illetően, amelyet a (1996. június 3-i) 
96/34/EK tanácsi irányelv ültetett át a gyakorlatba. Ez az irányelv rendelkezik a szülői 
szabadságra vonatkozó a minimális előírásokról, ideértve a munka, a családi és a magánélet 
összeegyeztetését, valamint az egyenlő bánásmód és a nők és a férfiak közötti 
esélyegyenlőség előmozdítását is.

Ahogyan a 92/85/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatok említik a munkavállalók 
visszatérését a munkahelyükre (2. cikk, (2), (3), (4) és (5) bekezdés), épp ilyen figyelmet 
érdemelnek azok a körülmények, amelyek ténylegesen lehetővé teszik, hogy ezek a 
munkavállaló nők visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Ez a kérdés például azzal is 
összefüggésben áll, hogy hatékony módon kell megoldani a gyermekgondozás kérdését, hogy 
a munkavállalók ténylegesen visszatérhessenek a munkába.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az UNICE, a CEEP és az ETUC által 
a szülői szabadságról kötött 
keretmegállapodásról szóló 1996. június 
3-i 96/34/EK tanácsi irányelv1 előírja 
azokat a minimum követelményeket, 
amelyek megkönnyítik a munkavállaló 
szülők számára a szakmai és a családi 
felelősségvállalás összeegyeztetését.
___________________
1 HL L 145., 1996. 6. 19., 4. o.

Indokolás

A 96/34/EK tanácsi irányelv a Business Europe (UNICE), a CEEP és az ETUC által a szülői 
szabadságról kötött keretmegállapodás, egyben pedig fontos kiegészítése a 92/85/EGK 
irányelv módosítására irányuló javaslatnak, amennyiben előírja azokat a minimum 
követelményeket, amelyek megkönnyítik a munkavállaló szülők számára a szakmai és a 
családi felelősségvállalás összeegyeztetését.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 2002. márciusi 15–16-i barcelonai 
Európai Tanács következtetéseiben azt a 
célkitűzést fogalmazta meg, hogy a 
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tagállamoknak fel kell számolniuk a nők 
munkaerő-piaci részvételét akadályozó 
tényezőket, és 2010-ig létre kell hozniuk 
olyan intézményeket, amelyek befogadják 
a 3 év és az iskolaköteles életkor közötti 
gyermekek legalább 90%-át és a 3 évesnél 
fiatalabb gyermekek legalább 33%-át, 
továbbá hogy az ilyen korú gyerekeknek 
városon és vidéken egyforma esélyt kell 
teremteni az ilyen intézményekbe való 
bejutáshoz.

Indokolás

A 2002. márciusi barcelonai ülésén az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 
tagállamoknak fel kell számolniuk azokat a tényezőket, amelyek megakadályozzák a nőket a 
munkaerőpiacon történő részvételben, és 2010-ig létre kell hozniuk olyan, a városoknak és a 
vidéki területeknek egyaránt kedvező intézményeket, amelyek befogadják a 3 év és az 
iskolaköteles életkor közötti gyermekek legalább 90%-át és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek 
legalább 33%-át.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A Bizottság „Az EU gyermekjogi 
stratégiája felé”című 2006. július 4-i 
közleménye megállapítja, hogy a 
gyermekek jogaira az EU egyik 
prioritásaként kell tekinteni, és a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
az ENSZ gyermekjogi egyezményét és az 
azt kiegészítő jegyzőkönyveket, illetve a 
millenniumi fejlesztési célkitűzéseket.

Indokolás

A közlemény az EU egyik prioritásaként tekint a gyermekek jogaira, és megállapítja, hogy a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az ENSZ gyermekjogi egyezményét és a kiegészítő 
jegyzőkönyveket, illetve a millenniumi fejlesztési célkitűzéseket. Ezen irányelv tekintetében ez 
azt jelenti, hogy minden gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget az anyatejjel való 
táplálásra és a fejlődési szükségleteinek megfelelő gondozásra, valamint megfelelő és 
minőségi ellátás igénybevételére.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6d) Az Egészségügyi Világszervezetnek az 
újszülöttek és a gyermekek táplálására 
vonatkozó átfogó stratégiáról szóló 2002. 
április 16-i ajánlása megállapítja, hogy a 
gyerek életének első hat hónapjában 
kizárólag az anyatejjel történő táplálás 
garantálja az optimális növekedést és 
fejlődést.

Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet szerint egy gyermek optimális növekedését és fejlődését 
kizárólag az garantálja, ha életének első hat hónapjában anyatejjel táplálják.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az ezen irányelv szerinti szülési 
szabadság nem ütközhet a tagállamok 
által megállapított, a szülői szabadságra 
vonatkozó szabályozásokkal, és 
semmiképpen sem azok kikerülését 
célozza. A szülési és a szülői szabadság 
kiegészítik egymást, és így, a kettő együtt, 
még jobban elősegítheti a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét. 

Indokolás

A Bizottság indokolásában erőltetetten megkülönbözteti a szülési és a szülői szabadságot. A 
szülési és a szülői szabadság összeegyeztethető egymással, és így, a kettő együtt, még jobban 
elősegítheti a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét.

Módosítás 6
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 11. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában szereplő „azonos” munkakör 
meghatározásnak a korábbi munkakörrel 
lényegében megegyező funkcionális 
tartalmat kell takarnia mind a jövedelmet, 
mind pedig az elvégzendő feladatokat 
illetően.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A nőket következésképpen védeni kell 
a várandósság vagy a szülési szabadság 
okán történő megkülönböztetéstől, és 
gondoskodni kell megfelelő jogi 
védelmükről.

(13) A nőket következésképpen védeni kell 
a várandósság vagy a szülési szabadság 
okán történő megkülönböztetéstől, és 
gondoskodni kell megfelelő jogi 
védelmükről a tisztességes 
munkafeltételekhez való jog és a családi 
élet és a munka összeegyeztethetőségének 
érvényesülése érdekében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az EU-ban tapasztalható 
elöregedési jelenségre és a Bizottság 
„Európa demográfiai jövője: 
kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból” 
című 2006. október 12-i közleményére 
való tekintettel minden erőfeszítést meg 
kell tenni az anyaság hatékony 
védelmének biztosítására.
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Indokolás

A demográfiai változásokat és a több gyermek vállalásának fontosságát figyelembe véve 
biztosítani kell egy tényleges szülési szabadság feltételeit.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamok nemzeti jogrendszerük 
keretében meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel valódi és 
hatékony kártérítés, illetve jóvátétel 
biztosítható – a tagállamok által 
megfelelőnek ítélt módon – az ezen 
irányelvben foglalt kötelezettségek 
megsértése következtében a munkavállalót 
ért kárért; oly módon, hogy az visszatartó 
erejű és az elszenvedett kárral arányos 
mértékű legyen. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A hátrányos megkülönbözetés 
áldozatai számára biztosítani kell a jogi 
védelem megfelelő eszközeit. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához az 
egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi 
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy –
a tagállamok által megfelelőnek ítélt 
módon – részt vehessenek az eljárásokban 
az áldozat nevében vagy érdekében, a 
bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó eljárás nemzeti szabályainak 
sérelme nélkül.

Módosítás 11
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
92/85/EGK irányelv
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
1a. Ezen irányelv a munkapiacon maradó 
vagy oda visszatérni szándékozó várandós 
és gyermekágyas munkavállalók 
munkakörülményeinek javítására is 
szolgál, valamint a munka, a magánélet és 
a család összeegyeztethetőségének 
elősegítését is célozza.

Indokolás

A beillesztett albekezdés az irányelv hatályának bővítésére szolgál, valamint lehetővé teszi 
többek között a rugalmas munkaidő és az apasági szabadság kérdésének figyelembevételét.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 2. cikk a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) „várandós munkavállaló”: minden 
várandós munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki 
munkáltatóját a nemzeti 
jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően tájékoztatja állapotáról;”

Indokolás

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv hatálya nem terjed ki a 
háztartási alkalmazottakra. Ugyanakkor az anyaság védelmét rájuk is kifejezetten ki kell 
terjeszteni.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. Az 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) „gyermekágyas munkavállaló”: 
minden olyan munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat 
szerint gyermekágyas anyának minősül, 
és ezen állapotáról e jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkaadóját;”

Indokolás

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv hatálya nem terjed ki a 
háztartási alkalmazottakra. Ugyanakkor az anyaság védelmét rájuk is kifejezetten ki kell 
terjeszteni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 c pont (új)
92/85/EGK irányelv
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1c. A 2. cikk c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) „szoptató munkavállaló”: minden 
olyan munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy gyakorlat 
szerint szoptató anyának minősül, és 
ezen állapotáról e jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkaadóját;”
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Indokolás

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv hatálya nem terjed ki a 
háztartási alkalmazottakra. Ugyanakkor az anyaság védelmét rájuk is kifejezetten ki kell 
terjeszteni.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 d pont (új)
92/85/EGK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
Az első albekezdésben említett 
irányvonalakat, felülvizsgálatukra való 
tekintettel, 2012-től kezdődően legalább 
ötévente rendszeres jelleggel értékelni 
kell.

Indokolás

Magyarázat: Az iránymutatásokat összhangba kell hozni a legújabb fejleményekkel és 
ismeretekkel.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 e pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1e. A 4. cikk címének helyébe a következő 
szöveg lép:
„Értékelés, tájékoztatás és konzultáció”

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a foganás előtt is jelentőséggel bírnak.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 f pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1f. A 4. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
"-1. A kockázatok 89/391/EGK 
irányelvnek megfelelő értékelésében a 
munkáltató beszámol a férfi és női 
munkavállalók reproduktív egészségét 
veszélyeztető kockázatokról is.

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a foganás előtt is jelentőséggel bírnak.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 g pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g. A 4. cikk (1) bekezdésének bevezető 
mondata helyébe a következő szöveg lép:
"1. „A munkáltató értékelést készít az I. 
mellékletben nem kimerítően felsorolt 
anyagoknak, eljárásoknak vagy 
munkakörülményeknek való kitettség 
különleges kockázatát valószínűleg 
magában foglaló tevékenységek esetében 
a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetően 
érintett munkavállalók expozíciójának 
jellegéről, mértékéről és időtartamáról 
az érintett vállalkozásban, illetve 
telephelyen, közvetlenül vagy a 
89/391/EGK irányelv 7. cikkében 
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említett védő és megelőző szolgáltatások 
igénybevételével, annak érdekében, 
hogy:”

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a foganás előtt is jelentőséggel bírnak.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 h pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1h. A 4. cikkben a (1) bekezdés első 
francia bekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„-felmérje a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók és a 2. cikkben említett 
helyzetek valamelyike által vélhetően 
érintett munkavállalók biztonságát vagy 
egészségét veszélyeztető kockázatokat, 
valamint azok terhességre vagy 
szoptatásra gyakorolt esetleges 
következményeit,”

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a foganás előtt is jelentőséggel bírnak.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 i pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1i. az 4. cikk (2) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
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„2. A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének 
sérelme nélkül, a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalókat és a 
vállalkozásnál, illetve telephelyen a 2. 
cikkben említett helyzetek valamelyike 
által vélhetően érintett munkavállalókat 
és/vagy képviselőiket, valamint az érintett 
szociális partnereket tájékoztatni kell az 
(1) bekezdésben említett értékelés 
eredményeiről, illetve a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság érdekében 
meghozandó minden intézkedésről.”

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a foganás előtt is jelentőséggel bírnak.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 j pont (új)
92/85/EGK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1j. az 5. cikk (2) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„2. Ha az ilyen munkavállaló 
munkafeltételeinek, illetve 
munkaidejének módosítása technikai 
vagy más objektív okból nem valósítható 
meg [...], a munkáltató megteszi a 
szükséges intézkedéseket e munkavállaló 
más munkakörbe helyezése érdekében.”

Indokolás

Magyarázat: Az egyes albekezdések jelenlegi szövege túl tág teret biztosít a munkavállalónak 
arra, hogy amellett érveljen, hogy a munkahely átalakítása vagy a munkavállaló más 
munkakörbe helyezése nem megoldható. A túlságosan nyitott szövegrész kihúzásával még 
mindig elegendő mozgástere marad a munkáltatónak arra, hogy az átalakításokat technikai 
vagy egyéb objektív okokra hivatkozva minősítse megvalósíthatatlannak.

Módosítás 22
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 k pont (új)
92/85/EGK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1k. az 5. cikk (3) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„3. Ha az ilyen munkavállaló más 
munkakörbe helyezése technikai, illetve 
más objektív okból nem valósítható meg 
[...], az érintett munkavállalónak a 
nemzeti jogszabályoknak, illetve 
gyakorlatnak megfelelően szabadságot 
kell biztosítani a biztonságának vagy 
egészségének védelméhez szükséges 
teljes időszakra.”

Indokolás

Magyarázat: Az egyes albekezdések jelenlegi szövege túl tág teret biztosít a munkavállalónak 
arra, hogy amellett érveljen, hogy a munkahely átalakítása vagy a munkavállaló más 
munkakörbe helyezése nem megoldható. A túlságosan nyitott szövegrész kihúzásával még 
mindig elegendő mozgástere marad a munkáltatónak arra, hogy az átalakításokat technikai 
vagy egyéb objektív okokra hivatkozva minősítse megvalósíthatatlannak.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 l pont (új)
92/85/EGK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1l. A 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„b) ahol ilyen átállás technikailag 
és/vagy objektív okokból nem 
megvalósítható, szabadság kivétele vagy 
a szülési szabadság meghosszabbítása 
[...].”

Módosítás 24
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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 előtt, illetve után vehető 
igénybe. 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 18 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amelyet 
saját kérésre legfeljebb két héttel a szülés 
előtt is igénybe lehet venni.

Indokolás

A módosítás célja a munkavállaló védelme a munkáltató részéről esetlegesen fellépő azon 
nyomással szemben, hogy a szülési szabadság nem kötelező részét a szülés előtt vegye 
igénybe.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben a munkavállaló nő 
anyatejjel táplálja gyermekét, a szülési 
szabadság 18 hetes maximális időtartama 
hat további héttel meghosszabbítható.

Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet A55/15 ajánlásának megfelelően a gyermeket életének első 
hat hónapjában kizárólag anyatejjel kell táplálni. Ennek lehetővé tétele érdekében jelen cikk 
hat további héttel egészült ki.

Módosítás 26
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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 
kötelező 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 kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 6 hét 
kötelező szabadság, amelyet a gyermek 
születése után kell kiadni. A tagállamok a 
gyermek születése utáni legfeljebb 
nyolchetes időtartamra és/vagy a gyermek 
születését megelőző legfeljebb hathetes 
időtartamra meghosszabbíthatják az ezen 
irányelv szerinti szülési szabadság 
kötelező részét.

Indokolás

A szülés előtti munkavégzést megtiltó szabály hiányában fennáll annak a kockázata, hogy a 
várandós anyákra a korábbinál nagyobb nyomás nehezedik – saját maguk, illetve mások 
részéről – hogy egész a gyerek születése előtti időig dolgozzanak. Ez a helyzet komoly 
kockázatot teremt mind az anya, mind pedig a még meg nem született gyermek számára. Az 
irányelvtervezet részletes indokolásában maga a Bizottság is hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a várandós nők szabadon dönthessenek arról, hogy a szülés előtt kiveszik-e a szülési 
szabadság egy részét. Védeni kell a nőket, hogy nyomásgyakorlás nélkül, szabadon 
választhassanak. Ezt a szabadon választható „kívülmaradás” lehetőségét felajánló, a szülés 
előtti munkavégzést tiltó elírás elve biztosítja.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A munkavállalónak az általa választott 
kezdési időpontot legalább két hónappal 
megelőzően be kell jelentenie a szülési 
szabadság időszakát. 
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Indokolás

A bejelentésre vonatkozó kötelezettség bevezetése tervezési biztonságot ad a 
vállalkozásoknak. E nélkül – különösen a KKV-k – jelentős szervezési nehézségekkel néznének 
szembe.

Módosítás 28

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 követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek vagy az ikerszülés esetén 
kiegészítő szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek. 

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
gyermekek, a fogyatékkal élő anya, vagy 
az ikerszülés esetén kiegészítő szabadságot 
biztosítsanak. A kiegészítő szabadság 
időtartamának részarányosnak kell lennie 
és meg kell felelnie az anya és a 
gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek. 

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a fogyatékkal élő anyáknak külön kihívásokkal kell megküzdeniük a 
társadalomban, számos fogyatékkal élő anyának kiegészítő szülési szabadságra lenne 
szüksége ahhoz, hogy hozzászokjon az új helyzethez és biztosítani tudja a megfelelő családi 
életet.

Módosítás 29

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 előtt négy héttel vagy korábban 

5. A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, illetve komplikációk, vagy 
igazolt szülés utáni depresszió esetén a 
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igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.

szülés előtt négy héttel vagy korábban, 
vagy a szülés után igénybe vett 
betegszabadság által nem rövidül meg a 
szülési szabadság ideje.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a betegszabadság esetére alkalmazott védő intézkedések körébe a 
szülés utáni depresszió speciális esetét is bevonják, amely a nők 10–15%-át érinti, és 
amelynek jelentős kihatásai vannak a munkára és a családi életre egyaránt.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Jelen irányelvet az önálló vállalkozók 
esetében is alkalmazni kell, és a 
tagállamoknak végre kell hajtaniuk az 
alkalmazandó jogszabályok megfelelő 
módosítását, megőrizve az egyenlőséget a 
munkahelyi jogok területén a szülési 
szabadsággal kapcsolatban. 

Indokolás

Nem szabad eltérő bánásmódot alkalmazni az önálló vállalkozókkal, és nem illetheti meg őket 
kevesebb jog, mint az alkalmazásban lévőket.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak érdekében, hogy a szülés 
utáni depressziót munkavégzést 
akadályozó betegségként ismerjék el, 
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valamint támogatják azokat a 
kampányokat, amelyek a szülés utáni 
depresszióval kapcsolatos megfelelő 
tájékoztatást segítik elő, és segítik legyőzni 
a betegséggel kapcsolatosan még mindig 
tapasztalható előítéleteket és 
megbélyegzést.

Indokolás

A módosítás célja a tagállamok figyelmének felvonása arra, hogy hivatalosan is betegségként 
ismerjék el a szülés utáni depressziót, amely a nők 10–15%-át érinti, és amelynek jelentős 
kihatásai vannak a munkára és a családi életre egyaránt.

Módosítás 32

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 kezdetétől a 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadság
végéig történő elbocsátását és az 
elbocsátására irányuló mindennemű 
előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy megtiltsák a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalóknak a 
terhességük kezdetétől a szülés utáni 
legalább negyedik hónap végéig történő 
elbocsátását és az elbocsátására irányuló
mindennemű előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat által 
megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

Indokolás

Tanácsos megtiltani a szülés utáni negyedik hónapig az elbocsátást. Az anyákat különösen 
védeni kell a szülési szabadság végén, a munkába való visszaállásuk első heteiben. Ebben az 
időszakban szembesülnek először a munka és a családi élet összeegyeztetésének gyakorlati 
nehézségeivel. Ezért szorgalmazzuk, hogy a felmondás tilalmának feloldását ne a szülési 
szabadság lejártához kössék.  
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell tenniük, amelyek 
biztosítják a várandós munkavállalók 
biztonságának és egészségének 
megóvását, ideértve többek között az 
ergonomikus terek kialakítását, a 
munkaidővel (beleértve az éjszakai 
munkát és a változó 
munkakörülményeket) és a munka 
intenzitásával kapcsolatos intézkedéseket, 
valamint a különleges fertőző anyagokkal 
és az ionsugárzással szembeni védelem 
fokozását. 

Indokolás

A várandós munkavállalók egészségének és biztonságának védelme az irányelv egyik fő 
tárgya.

Módosítás 34

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 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni. 
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő hat hónapon 
belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 

2. Ha a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalót az 1. pontban említett 
időszak alatt elbocsátják, a munkáltató 
köteles az elbocsátás megfelelően 
megalapozott indokait írásban megadni. 
Amennyiben az elbocsátásra a 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szülési 
szabadság lejártát követő tizenkét hónapon 
belül kerül sor, a munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
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megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

indokait írásban megadni.

Indokolás

A munkáltató köteles ezen az időszakon belül az elbocsátás indokait írásban megadni, a 
munkavállaló kifejezett kérése nélkül is.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon;

c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 
a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt jogosultak 
lettek volna, rájuk is vonatkozzon; a 
termelési folyamat átalakításából vagy 
alapos átszervezéséből adódó kivételes 
helyzetekben mindig garantálni kell a 
munkavállaló nő számára a lehetőséget, 
hogy megvitassa a munkáltatóval, hogy 
milyen hatással lehetnek ezek a 
változtatások a saját szakmai, és közvetve 
a saját személyi helyzetére;

Indokolás

Ez a pont azért fontos, mert felmerülhetnek különleges körülmények – mint például egy 
pénzügyi válság –, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a szülési szabadságát töltő nő 
helyzetét, és jogvesztéshez vezethetnek. Amennyiben a munkavállaló nem tanulmányozza a 
munkaadóval együttesen az átalakítás következményeit, az kedvezőtlenül befolyásolhatja 
szakmai helyzetét a vállalatnál.
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"ca) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók számára a karrier-
előmeneteli lehetőségek folyamatos képzés 
és kiegészítő oktatás révén biztosított 
fenntartása előmeneteli kilátásaik 
konszolidálására való tekintettel;

Indokolás

A cél azt biztosítani, hogy a nők karrier-előmenetelét ne érintse hátrányosan az, hogy 
gyermeket vállaltak. A munkáltató, a munkavállalóval folytatott párbeszédet követően köteles 
meghozni az oktatás és képzés területén szükséges intézkedéseket a munkavállaló előmeneteli 
kilátásainak biztosítására.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 2 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a szülési szabadság kivétele nem 
sérelmezheti a munkavállaló 
nyugdíjellátáshoz való jogait, a szülési 
szabadság idejét bele kell számítani az 
öregségi ellátásra jogosító foglalkoztatási 
időbe, és a szülési szabadságot igénybe 
vevő munkavállalókat a nyugdíjellátás 
tekintetében semmiféle hátrány nem 
érheti.

Indokolás

Fontos, hogy a szülési szabadság alatt a munkavállalónak folyósított juttatások ne járjanak 
hátrányokkal a nyugdíjjogosultságot illetően. A tagállamoknak meg kell előzniük ennek a 
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lehetőségét, és kompenzálniuk a lehetséges veszteségeket a nyugdíjjogosultság tekintetében. 

Módosítás 38

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 munkaidő-beosztásuk 
megváltoztatását kérhessék; a 
munkáltatókat pedig kötelezik arra, hogy –
figyelembe véve mind a munkáltató, mind 
a munkavállaló igényeit – mérlegeljék e 
kérés teljesítésének lehetőségét.”

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 munkaidő-beosztásuk 
megváltoztatását kérhessék; a 
munkáltatókat pedig kötelezik arra, hogy –
figyelembe véve mind a munkáltató, mind 
a munkavállaló igényeit – mérlegeljék e 
kérés teljesítésének lehetőségét.” Ilyen 
jellegű kéréssel a szülőtárs, a szülési 
szabadságot igénybe vevő munkavállaló 
házastársa vagy élettársa is fordulhat a 
munkaadóhoz, és azonos elbírálásban kell 
részesülnie.

Indokolás

A felelősség megosztásához fontos, hogy a munkavállaló szülői szabadságának lejártát
követően a szülőtársnak, házastársnak vagy élettársnak lehetősége legyen kérvényezni az 
említett munkaidő és munkaidő-beosztás megfeleltetésére irányuló intézkedéseket.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – d alpont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok intézkedéseket hoznak 
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annak biztosítására, hogy a szülési 
szabadságról visszatérő, de a szoptatást 
folytatni kívánó munkavállalók számára 
kellő munkaszünet és megfelelő elhelyezés 
járjon.

Indokolás

A WHO A55/15. sz. javaslata szerint az élet első hat hónapjában a csecsemő kizárólagos 
szoptatása ajánlott optimális növekedése, valamint a lehető legjobb fejlődése és egészsége 
érdekében. Azután a csecsemő folyamatosan fejlődő táplálkozási szükségleteihez igazodva 
megfelelő és biztonságos kiegészítő táplálékokat kell adni, miközben ajánlott a szoptatást két 
éves korig, vagy még tovább folytatni. E cikk beillesztése biztosítani kívánja, hogy a nők a hat 
hónapos szülési szabadság lejárta után is folytathassák a szoptatást.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok biztosítják, hogy azok az 
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi 
személyek, amelyeknek a nemzeti jog által 
szabályozott kritériumokkal összhangban 
törvényes érdekükben áll az ezen 
irányelvben előírt rendelkezések 
betartásának biztosítása, a sértett személy 
nevében vagy támogatójaként, annak 
beleegyezésével, az ebből az irányelvből 
eredő kötelezettségek teljesítéséért 
folytatott bírósági és/vagy közigazgatási 
eljárásban részt vehessenek.
(Amennyiben e módosítást elfogadják, az 5. 
cikk ehhez igazítva a következőképpen 
hangzik: Az (1) – (4a) bekezdést kell 
alkalmazni minden olyan jogi eljárás 
esetén, amelyet a 12. cikk alapján 
indítottak.”

Módosítás 41
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
92/85/EGK irányelv
12 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/54/EK irányelvvel átdolgozott 
2002/73/EK irányelv értelmében kijelölt, 
egyenlőséggel foglalkozó testületek –
melyek feladata valamennyi személy nemi 
alapon történő megkülönböztetéstől 
mentes, egyenlő bánásmódjának 
előmozdítása, vizsgálata, felügyelete és 
támogatása – hatáskörét kibővítsék az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó kérdésekre, 
amennyiben ezek a kérdések elsősorban az 
egyenlő bánásmódra, és nem pedig a 
munkavállalók egészségére és biztonságára 
vonatkoznak.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2006/54/EK irányelvvel átdolgozott 
2002/73/EK irányelv értelmében kijelölt, 
egyenlőséggel foglalkozó testületek –
melyek feladata valamennyi személy nemi 
alapon történő megkülönböztetéstől 
mentes, egyenlő bánásmódjának 
előmozdítása, vizsgálata, felügyelete és 
támogatása – hatáskörét kibővítsék az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó kérdésekre, 
amennyiben ezek a kérdések elsősorban az 
egyenlő bánásmódra, és nem pedig 
kizárólag a munkavállalók egészségére és 
biztonságára vonatkoznak.”

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok a várandós vagy 
gyermekágyas munkavállalók védelme és 
biztonsága érdekében megelőző 
intézkedéseket fogadhatnak el.

Indokolás

A munkahelyi stressz hatással van a várandós vagy gyermekágyas nő pszichikai állapotára és 
ezáltal a magzat, illetve az újszülött állapotát is befolyásolja.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az európai szociális partnereket a 
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szülői szabadságról kötött 
keretmegállapodás megvitatására hívja 
fel, olyan módon, hogy az mindkét 
szülőnek lehetővé tegye, hogy 
gyermekvállalás esetén hozzájáruljon a 
munka és a magánélet egyensúlyának 
javításához.

Indokolás

A 92/85EGK tanácsi irányelvre irányuló módosító javaslat nem tér ki azokra az 
intézkedésekre, amelyek szükségesek a szülési szabadság, valamint a szülési szabadság vége 
és a munkaerőpiacra való visszatérés közötti egyértelmű átmenet hatékony biztosításához, 
ideértve például a gyermekfelügyeletet, az apasági szabadságot vagy a szülői szabadságot.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ajánlatos az ezen irányelvből fakadó 
előírásokat belefoglalni a tagállamok 
kollektív, illetve egyéni 
munkaszerződéseibe. 

Indokolás

A munkavállaló jogait gyakran a megfelelő védelmet nyújtó jogszabályok ismeretének 
hiányában nem veszik figyelembe. A szerződésbeli hivatkozással még inkább egyértelművé 
válik, hogy melyik jogszabályi előírás milyen helyzetre vonatkozik.
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