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Módosítás 15
Gabriele Stauner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az ezen irányelv szerinti szülési 
szabadság nem ütközik 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. 
Egyedül a szülők döntésén múlik, hogy a 
gyermek születése után rövidesen újra 
munkába állnak-e, vagy igénybe veszik a 
tagállamok által meghatározott szülői 
szabadságra vonatkozó lehetőségeket.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 16
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 

(9) A várandós, gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
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jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
hathetes kötelező szülési szabadságot kell 
számukra biztosítani a szülést követően.

jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 
szülési szabadságra.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az irányelv végrehajtása valamennyi tagállamban a munkavállalók 
biztonsága és egészsége védelmének figyelembevételével történjen, a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia és figyelemmel kell kísérnie, hogy a munkaidőről szóló irányelvtől való eltérés 
lehetőségét a tagállamok milyen módon használják az irányelv alkalmazásának kikerülésére. 

Módosítás 17
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
legalább 18 hét szülési szabadságot 
javasol, mely idő alatt a nő korábbi 
fizetésének teljes összegével megegyező 
ellátásban részesül. Az anyaság védelméről 
szóló, 2000-ben elfogadott ILO-
egyezmény hat hetes kötelező szülési 
szabadságot ír elő a gyermek 
megszületését követően.

(10) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
legalább 18 hét szülési szabadságot 
javasol, mely idő alatt a nő korábbi 
fizetésének teljes összegével megegyező 
ellátásban részesül.

Or. en
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Módosítás 18
Elisabeth Schroedter

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 
meghatározás a korábbi munkakörrel 
lényegében megegyező funkcionális 
tartalmat takarja mind a jövedelmet, mind 
pedig az elvégzendő feladatokat illetően.

Or. de

Módosítás 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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.

Or. el



AM\769559HU.doc 5/33 PE420.190v01-00

HU

Módosítás 20
Elisabeth Schroedter

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 jogszabályai 
alapján – az ezen irányelvben foglalt 
kötelezettségek megsértése következtében 
a munkavállalót ért kárért; oly módon, 
hogy az visszatartó erejű és az elszenvedett 
kárral arányos mértékű legyen. 

Or. de

Módosítás 21
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Azon személyek számára, akik nemi 
hovatartozásuk miatt hátrányos 
megkülönbözetést szenvedtek el, 
biztosítani kell a jogi védelem megfelelő 
eszközeit. A védelem hatékonyabb 
szintjének biztosításához az egyesületeket, 
szervezeteket és egyéb jogi személyeket fel 
kell jogosítani arra, hogy – amennyiben a 
tagállamok úgy határoznak – részt 
vehessenek az eljárásokban az áldozat 
nevében vagy érdekében, a bíróság előtti 
képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályainak sérelme 
nélkül.

Or. de
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Módosítás 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 az a 
munkavállaló, ideértve a háztartási 
alkalmazottat is, aki állapotáról a nemzeti 
jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak 
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megfelelően tájékoztatja a munkaadóját;”

Or. en

Indokolás

A biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó keretirányelv hatálya a háztartási 
alkalmazottakra nem terjed ki, azonban a szülési szabadság mindenképpen rájuk is kell, hogy 
vonatkozzon. 

Módosítás 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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). A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„(b) gyermekágyas munkavállaló az a 
munkavállaló, ideértve a háztartási 
alkalmazottat is, akit a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat 
gyermekágyasnak minősítenek, és aki 
állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, 
illetve gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkáltatóját;”

Or. en

Indokolás

A biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó keretirányelv hatálya a háztartási 
alkalmazottakra nem terjed ki, azonban a szülési szabadság mindenképpen rájuk is kell, hogy 
vonatkozzon. 
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Módosítás 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 az a 
munkavállaló, ideértve a háztartási 
alkalmazottat is, akit a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat szoptató 
munkavállalónak minősítenek, és aki 
állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, 
illetve gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkáltatóját;” 

Or. en

Indokolás

A biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó keretirányelv hatálya a háztartási 
alkalmazottakra nem terjed ki, azonban a szülési szabadság mindenképpen rájuk is kell, hogy 
vonatkozzon.

Módosítás 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1d). A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„Tekintettel arra, hogy az első 
albekezdésben említett iránymutatásokat 
2012-től átdolgozzák, azokat legalább 
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ötévenként rendszeresen értékelni kell.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 tanácsadás”

Or. en

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a fogantatás előtt is jelentős mértékűek.

Módosítás 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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:
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„(-1). A 89/301/EGK irányelvnek 
megfelelően végrehajtott 
kockázatfelmérésnél a munkáltató mind a 
munkavállaló férfiaknál, mind pedig a 
munkavállaló nőknél a reproduktív 
kockázatokat is figyelembe veszi.”

Or. en

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a fogantatás előtt is jelentős mértékűek.

Módosítás 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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, valamint 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 említett 
védő és megelőző szolgáltatások 
igénybevételével, annak érdekében, 
hogy:” 

Or. en
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Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a fogantatás előtt is jelentős mértékűek.

Módosítás 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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. cikk (1) bekezdésének első 
franciabekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
„- értékelje a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók, valamint a 2. cikkben 
említett helyzetek valamelyike által 
vélhetően érintett munkavállalók 
terhességére vagy szoptatására gyakorolt 
esetleges hatásokat, illetve a 
biztonságukat vagy egészségüket érintő 
kockázatokat” 

Or. en

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a fogantatás előtt is jelentős mértékűek.

Módosítás 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 i pont (új)
92/85/EGK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1i). A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő lép:
"2. „(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, 
illetve képviselőiket, valamint az érintett 
szociális partnereket tájékoztatni kell az 
(1) bekezdésben említett értékelés 
eredményeiről, illetve a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság érdekében 
meghozandó minden intézkedésről.”

Or. en

Indokolás

A reproduktív egészséget veszélyeztető tényezőket mind a férfiak, mind pedig a nők esetében 
figyelembe kell venni, hiszen azok már a fogantatás előtt is jelentős mértékűek.

Módosítás 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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). A 5. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő 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.”
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Or. en

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 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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). A 5. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő 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.”

Or. en

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. 
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Módosítás 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1l). A 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„(b) a munkából való távolmaradásra 
vagy a szülési szabadság 
meghosszabbítására, ha az áthelyezés 
technikai, illetve más objektív okból nem 
valósítható meg.”

Or. en

Módosítás 35
Anja Weisgerber

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. 

törölve

Or. de

Indokolás

A jelenleg érvényben lévő 14 hetes időtartamot meg kellene őrizni, mert megfelelő játékteret 
biztosít a tagállamoknak ahhoz, hogy a szülési szabadság mellett más modellekről is 
gondoskodjon, mint például a szülői szabadság, amely az apákra is kiterjed, és azokat 
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összehangolja egymással. A tagállamok már létre is hoztak ilyen modelleket. Németország 
olyan rendszert vezetett be a szülői szabadságra vonatkozóan, amely közvetlenül a szülési 
szabadság után három évig terjedő szülői szabadságot biztosít, amelyből 14 hónapra juttatást 
biztosít a szülők részére.

Módosítás 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 14 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. de

Módosítás 37
Jamila Madeira

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.

Or. pt
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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 38
Anja Weisgerber

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.

törölve

Or. de

Indokolás

A (2) bekezdés eddigi előírásait továbbra is fenn kell tartani. A tagállamok gyakorlatát 
figyelembe kell venni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a vállalkozásoknak a tervezés 
biztonsága érdekében tudniuk kell a szülési szabadság időpontját.

Módosítás 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés
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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) A munkáltatóval való megegyezés 
alapján a szülési szabadságot az anya 
saját belátása szerint osztja be a szülés 
időpontja körüli időszakban.

Or. de

Módosítás 40
Gabriele Stauner

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
szülési szabadság ezen irányelvben 
megállapított kötelező részét a szülés után 
legfeljebb nyolc héttel, illetve a szülés előtt
legfeljebb hat héttel meghosszabbíthatják, 
amennyiben a munkavállalónak megvan 
rá a lehetősége, hogy egy bármikor 
visszavonható nyilatkozaton keresztül e 
meghosszabbított időtartamon belül 
munkavégzésre alkalmasnak nyilvánítsa 
magát.

Or. de
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Indokolás

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Módosítás 41
Elizabeth Lynne

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) 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.

Or. en

Módosítás 42
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkavállalónak a szülési 
szabadság időpontját legalább két 
hónappal annak kezdete előtt be kell 
jelentenie. 

Or. de

Indokolás

A szülési szabadság időpontjának bejelentésére vonatkozó kötelezettség bevezetése biztosítja a 
vállalkozás számára a tervezés biztonságát. Ennek hiánya komoly problémák elé állítaná a 
foglalkoztató szervezeteket, különösen a kis- és középvállalkozásokat.

Módosítás 43
Jamila Madeira

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.

Or. pt

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 
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életet.

Módosítás 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.

(5) A szülés előtt vagy után igénybe vett, a 
terhességhez kapcsolódó betegszabadság a 
14 hetes időtartamba beleszámítandó.

Or. de

Módosítás 45
Patrizia Toia

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 
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.”

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
terhességhez vagy a szüléshez kapcsolódó 
betegség, komplikációk, illetve igazolt 
szülés utáni depresszió esetén a szülés 
előtt vagy után négy héttel vagy korábban
igénybe vett betegszabadság által nem 
rövidül meg a szülési szabadság ideje.”

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy a betegszabadság esetére adott biztosítékok körébe a szülés utáni 
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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 46
Patrizia Toia

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, valamint támogatják azokat a 
kampányokat, amelyek a szülés utáni 
depresszióval kapcsolatos megfelelő 
tájákoztatást segítik elő, és segítik legyőzni 
a betegséggel kapcsolatosan még mindig 
tapasztalható előítéleteket és 
megbélyegzést. 

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy a betegszabadság esetére adott biztosítékok 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 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
Az elbocsátás tilalma

Annak biztosítása érdekében, hogy a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók 
gyakorolhassák az e cikk által is elismert 
egészség- és biztonságvédelmi jogaikat, a 
következő rendelkezések vannak 
érvényben:
(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.
(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 
megfelelően megalapozott indokait 
írásban megadni.
(3) A tagállamok megteszik az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalókat 
megvédjék az 1. és a 2. pont értelmében 
jogszerűtlen elbocsátás következményeitől.
(4) Ha egy nőt terhességgel vagy szülési 
szabadsággal kapcsolatban a 8. cikk 
értelmében kevésbé kedvező bánásmódban 
részesítenek, akkor az a 2006/54/EK 
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irányelvvel átdolgozott 2002/73/EK 
irányelv értelmében hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül.

Or. de

Indokolás

Az irányelv 10. cikkét nem kell módosítani. A foglalkoztatás védelmére vonatkozó jelenlegi, 
92/85/EGK irányelv szerinti szabályozást nem kell megváltoztatni.

Módosítás 48
Gabriele Stauner

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.

Or. de

Indokolás

A szülés utáni negyedik hónap végéig történő felmondás megtiltása ésszerűnek tűnik, mivel 
az anyák a szülési szabadság utáni munkába állás első heteiben szorulnak leginkább 
védelemre. 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 49
Elisabeth Schroedter

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 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

(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 
indokait írásban megadni.

Or. de

Módosítás 50
Jamila Madeira

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 
megfelelően megalapozott indokait írásban 

(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 
indokait írásban megadni.
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megadni.

Or. pt

Indokolás

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

Módosítás 51
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés – 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;
kivételes esetekben, mint például a 
termelési folyamat átalakítása vagy alapos 
átszervezése, mindig biztosítani kell a 
munkavállaló számára a lehetőséget, hogy 
megvitassa a munkáltatóval, hogy milyen 
hatással lehetnek ezek a saját szakmai, és 
ezáltal személyes életére.

Or. ro
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Módosítás 52
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A 2. cikkben meghatározott 
munkavállalóknak oktatáson és képzésen 
keresztül biztosítani kell a szakmai 
fejlődés lehetőségét.

Or. de

Indokolás

Támogatni kell a munkavállalókat, azonban nem kell külön intézkedéseket előirányozni, mivel 
számos tagállam általában nem biztosít ilyen lehetőséget a munkavállalóknak. A második 
cikkben meghatározott munkavállalók számára sem kell tehát erre vonatkozó külön 
intézkedéseket előirányozni.

Módosítás 53
Gabriele Stauner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szülési szabadság ideje beleszámítson az 
öregségi ellátásra jogosító foglalkoztatási 
időbe, és hogy a szülési szabadságot 
igénybe vevő munkavállalókat a 
nyugdíjellátás tekintetében semmiféle 
hátrány ne érje.

Or. de
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a szülési szabadság igénybe vétele miatt a nyugdíjjogosultság 
tekintetében semmiféle hátrány ne érje a munkavállalókat. A tagállamoknak meg kell előzniük 
ennek a lehetőségét, és kompenzálniuk a lehetséges veszteségeket a nyugdíjjogosultság 
tekintetében. 

Módosítás 54
Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók szakmai fejlődésének 
lehetőségét biztosító folyamatos 
továbbképzésre vonatkozó igényét;

Or. ro

Módosítás 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb annál, amit a 2. cikkben 
meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 

(3)  a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
legalább a munkavállaló legutolsó havi 
fizetésével vagy a havi fizetések átlagával 
egyenértékű jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A meghatározott maximum összeg nem 
lehet alacsonyabb azon összeg 90%-nál, 
amit a 2. cikkben meghatározott 
munkavállaló tevékenységének 
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történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

egészségügyi okokból történő 
megszakítása esetén kapna. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. de

Indokolás

A felső határ lejjebb szállítása ésszerűnek tűnik annak érdekében, hogy a tagállamoknak 
nagyobb játékteret biztosítsunk a nemzeti jogszabályokhoz történő igazításhoz.

Módosítás 56
Kathy Sinnott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki: 
"(5a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy a szülési 
szabadságból visszatért, gyermeküket 
továbbra is szoptató munkavállalók 
számára biztosítsák az ehhez szükséges 
munkaszünetet és a megfelelő helyiséget.

Or. en

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 szoptatás 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.
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Módosítás 57
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a. cikk

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 rendelkező hatóság 
előtt olyan tényeket bizonyítanak, 
amelyekből vélelmezni lehet e jogsérelmet, 
az alperesnek kelljen bizonyítania, hogy 
nem sértette meg az irányelvet. 

törölve

(2) Az (1) bekezdés nem gátolja a 
tagállamokat a felperesre kedvezőbb 
bizonyítási szabályok bevezetésében. 
(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó 
büntető eljárásokra.
(4) A tagállamoknak nem kell az (1) 
bekezdést alkalmazniuk olyan eljárások 
során, amelyekben a bíróság vagy az 
illetékes hatóság deríti fel az eset 
tényállását. 
(5) Az (1) és (4) bekezdést kell alkalmazni 
minden olyan jogi eljárás esetén, amelyet 
a 12. cikk alapján indítottak.

Or. de

Indokolás

A terhesség miatti megkülönböztetés már most is kimeríti a nemek alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés tényét. Ezt még inkább megnehezíti a 2006/54/EGK irányelv szerinti, máig 
érvényben lévő fordított bizonyítási teher.
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Módosítás 58
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
92/85/EGK irányelv
12 a 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) és (4a) bekezdést kell 
alkalmazni minden olyan jogi eljárás 
esetén, amelyet a 12. cikk alapján 
indítottak.”)

Or. de

Módosítás 59
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
92/85/EGK irányelv
12 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 

A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
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szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek alkalmazását. A szankció jelentheti az 
áldozat részére fizetendő kártérítést, amely 
nem korlátozható előzetes felső küszöb 
meghatározásával, és hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lennie.

szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek alkalmazását.

Or. de

Módosítás 60
Rovana Plumb

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 csupán a 
munkavállalók egészségére és biztonságára 
vonatkoznak.”

Or. ro
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Módosítás 61
Rovana Plumb

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.

Or. ro

Indokolás

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

Módosítás 62
Jamila Madeira

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. 

Or. pt

Indokolás

A munkavállaló jogait gyakran a megfelelő védelmet nyújtó jogszabályok ismeretének 
hiányában nem veszik figyelembe. A szerződésbeli hivatkozással egyértelműbbé válik, mely 
jogszabályi előírás milyen helyzetre vonatkozik.
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