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Módosítás 30
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nők és férfiak közötti egyenlőség az 
Európai Unió alapelve. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikke tilt 
minden, nemek alapján történő 
megkülönböztetést, és minden területen 
megköveteli a nők és férfiak közötti 
egyenlőség biztosítását.

(4) A nők és férfiak közötti egyenlőség az 
Európai Unió alapelve. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikke tilt 
minden, nemek alapján történő 
megkülönböztetést, és minden területen 
megköveteli a nők és férfiak közötti 
egyenlőség biztosítását, beleértve a munka 
és a magánélet összeegyeztetését is.

Or. pl

Módosítás 31
Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Közösségek Bírósága 
által a C-506/06. számú, Mayr kontra 
Flöckner ügyben 2006. február 26-án 
hozott ítéletben a Bíróság úgy foglalt 
állást, hogy nemi alapon történő közvetlen 
megkülönböztetés áll fenn abban az 
esetben, ha egy női munkavállalót IVF-
kezeléshez kapcsolódó hiányzása miatt 
hátrányos helyzetbe hoznak.

Or. nl
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Módosítás 32
Urszula Krupa

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 
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.

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 20 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább 
hathetes kötelező szülési szabadságot kell 
számukra biztosítani a szülést követően.

Or. pl

Módosítás 33
Christa Prets

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 
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.

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

Or. de

Indokolás

Az állapotos nő és a születendő gyermek egészsége érdekében szükséges a gyermek születése 
előtti kötelező szülési szabadság. Ez azért is szükséges, mert ennek rugalmassá tétele olyan 
nyomásgyakorlást eredményezhetne, melynek során például a munkáltató megpróbálná 
meggyőzni az alkalmazottakat arról, hogy a szülés előtt ne vegyen ki szülési szabadságot.
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Módosítás 34
Eva-Britt Svensson

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 
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.

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 20 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább
kéthetes kötelező szülési szabadságot kell 
számukra biztosítani a szülést követően.

Or. sv

Indokolás

A kellően hosszú szülési szabadság fontos ahhoz, hogy a szülők össze tudják egyeztetni 
munkájukat a családi életükkel. Lényeges azonban, hogy a szülési szabadság jog legyen, ne 
pedig kötelesség, éppen ezért nem helyes két hétnél több szülési szabadságot előírni. Egyes 
esetekben az anya amiatt, hogy nem tud szoptatni és/vagy egyéb okokból úgy dönt, hogy nem 
vesz ki szabadságot. Vannak például olyan esetek is, amikor az apa megy szabadságra, és ő 
gondozza a gyermeket.

Módosítás 35
Astrid Lulling

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 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 18 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább
hathetes kötelező szülési szabadságot kell 

(9) A várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi számukra, hogy 
jogosultak legyenek a szülés előtt, illetve 
után kiadott, legalább 16 hetes folyamatos 
szülési szabadságra; ezenfelül legalább
nyolchetes kötelező szülési szabadságot 
kell számukra biztosítani a szülést 
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számukra biztosítani a szülést követően. követően. E szabadság időtartamát 12 
hétre kell meghosszabbítani abban az 
esetben, ha koraszülés vagy ikerszülés 
esete áll fenn, vagy ha az anya szoptat.  E 
szabadság teljes időtartama alatt az 
alkalmazott továbbra is korábbi 
fizetésének teljes összegével megegyező 
ellátásban részesül.

Or. fr

Módosítás 36
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

Annex II – paragraph 2 – subparagraph 3 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.

törölve

Or. fr

Módosítás 37
Eva-Britt Svensson

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 

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

jog, nem pedig kötelezettség; éppen ezért 
annak kötelező része nem lehet több két 
hétnél.

Or. sv

Módosítás 38
Urszula Krupa

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 hathetes kötelező szülési 
szabadságot ír elő a gyermek megszületését 
követően.

(10) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
legalább 20 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 hathetes kötelező szülési 
szabadságot ír elő a gyermek megszületését 
követően.

Or. pl

Módosítás 39
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyenlő bánásmód elvével 
összhangban a Bíróság továbbá elismerte 
a nők munkavállalói jogainak védelmét, 
mindenekelőtt arra vonatkozóan, hogy 
jogosultak legyenek arra, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, valamint hogy minden, 

(A módosítás a magyar változatot nem 
értinti.)
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a munkafeltételekben bekövetkezett 
javulás, amelyre távollétük alatt 
jogosultak lettek volna, rájuk is 
vonatkozzon.

Or. pl

Módosítás 40
Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Tekintettel Európa demográfiai 
tendenciáira, fontos, hogy a születési 
arány növelését olyan specifikus 
jogszabályokkal és intézkedésekkel 
ösztönözzük, amelyek révén 
hatékonyabban egyeztethető össze a 
munka, a magánélet és a családi élet. 

Or. nl

Módosítás 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Annak érdekében, hogy az 
intézkedések segítsék a munkavállalókat 
szakmai jogaik és kötelezettségeik, 
valamint családi jogaik és kötelezettségeik 
összeegyeztetésében, alapvető fontosságú, 
hogy hosszabb szülési és apasági 
szabadságot kapjanak, az örökbefogadás 
esetét is beleértve.

Or. it
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Módosítás 42
Lissy Gröner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A férfiak és nők közötti tényleges 
esélyegyenlőséghez elengedhetetlen, hogy 
a férfiak jogosultak legyenek kötelező 
apasági szabadságra a szülési 
szabadságéhoz hasonló feltételek mellett –
kivéve annak hossza tekintetében –, oly 
módon, hogy a férfiak és a nők 
munkahelyi és családi életben való 
kiegyensúlyozott részvételéhez szükséges 
feltételeket fokozatosan lehessen 
megteremteni. Ugyanez vonatkozik az 
élettársakra is.

Or. de

Módosítás 43
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
ezen irányelv által a jogsértések ellen 
biztosított védelem fokozható lenne, ha az 
egyes tagállamokban az egyenlőséggel 
foglalkozó testület, illetve testületek
hatásköre kiterjedne a kérdéskörbe tartozó 
problémák vizsgálatára, a lehetséges 
megoldások mérlegelésére és az 
áldozatoknak biztosított gyakorlati 
segítségnyújtásra. Ennek az irányelvnek 
ezért erre vonatkozó rendelkezést is kell 
tartalmaznia.

(19) A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
ezen irányelv által a jogsértések ellen 
biztosított védelem fokozható lenne, ha az 
egyes tagállamokban a munkaügyi 
minisztérium és a bíróságok megfelelően 
képzett alkalmazottainak hatásköre 
kiterjedne a kérdéskörbe tartozó problémák 
vizsgálatára, a lehetséges megoldások 
mérlegelésére és az áldozatoknak 
biztosított gyakorlati segítségnyújtásra.
Ennek az irányelvnek ezért erre vonatkozó 
rendelkezést is kell tartalmaznia.
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Or. pl

Módosítás 44
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történő visszalépés igazolására.

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történő visszalépés igazolására, 
különösen azon nemzeti jogszabályokra 
vonatkozóan, amelyek a szülői és szülési 
szabadság összevonásával az anyáknak 
legalább 18 hét szabadságot biztosítanak a 
gyermekszülés előtt és/vagy után, és e 
szabadság alatt ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelő szintű 
jövedelmet garantálnak.

Or. sv

Indokolás

A 2008. október 3-i európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat indokolásának 
8. oldalán a Bizottság kimondja, hogy „Azok a nemzeti jogszabályok, amelyek az anyáknak 
legalább 18 hét szabadságot biztosítanak a gyermekszülés előtt és/vagy után, és e szabadság 
alatt ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő szintű jövedelmet garantálnak, ezen irányelv 
értelmében a szülési szabadságra vonatkozó szabályoknak tekintendők”. E módosítás 
megfelelő preambulumbekezdésben tisztázza e szándékot.



AM\775081HU.doc 11/73 PE421.393v01-00

HU

Módosítás 45
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történő visszalépés igazolására.

(20) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
megadván a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Ennek az irányelvnek a 
végrehajtása nem szolgálhat az egyes 
tagállamokban már fennálló helyzethez 
képest történő visszalépés igazolására.
Határozottan sürgetjük azokat a 
tagállamokat amelyek még nem tették azt 
meg, hogy tegyék meg a megfelelő 
lépéseket az egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében mind az állami, mind a 
magánszektorban a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók, valamint azon 
munkavállalók számára, akik kívül esnek 
a 92/85/EGK irányelv 2. cikkében foglalt 
fogalommeghatározásokon, annak 
érdekében, hogy maximalizálják a 
magasabb termékenységi rátákból és a 
nők magasabb foglalkoztatási szintjéből 
származó előnyöket. Ennek érdekében kell 
meg kell fontolni a munkáltatók számra 
adóügyi ösztönzők bevezetését. 

Or. en

Indokolás

Mivel az Európai Unió az innováció, a független vállalkozói szellem és a foglalkoztatás 
rugalmas módjainak ösztönzésére törekszik, ezért figyelembe kell venni, hogy a nők csak 
akkor szeretnének ezekre a területekre belépni, ha megfelelően védve érzik magukat, különben 
előfordulhat, hogy ugyanezen okok miatt úgy döntenek, nem alapítanak családot. Ez pedig, 
tekintve az EU-n belül a népesség elöregedését és az omladozó nyugdíjrendszereket, a 
közeljövőben akár katasztrófához is vezethet. Az adóügyi ösztönzők, vagy egy bizonyos ideig 
alacsonyabb összegű társadalombiztosítási hozzájárulás fizetése nagymértékben segítheti a 
terhesség munkáltatók számára okozott költségeinek kiegyenlítését.
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Módosítás 46
Doris Pack

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point -1 (new)
92/85/EGK irányelv
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A szöveg a következő (8a) 
preambulumbekezdéssel egészül ki:

(8a) Az ezen irányelv értelmében vett 
szülési szabadság nem ütközhet a 
tagállamok szülői szabadságról vagy 
szülői munkaidőről szóló rendelkezéseivel, 
és nem törekedhet e modellek 
megkerülésére.  A szülési és szülői 
szabadság egymást kiegészíti, és a kettő 
összekapcsolva történő alkalmazása 
segítheti a munka és a családi élet 
kiegyensúlyozását.  A szülőknek saját 
maguknak kell dönteniük arról, hogy nem 
sokkal a gyermekszülést követően 
visszatérnek-e a munkába, vagy élnek a 
tagállamok biztosította olyan 
lehetőségekkel, mint a szülői szabadság, 
vagy a szülői munkaidő.

Or. de

Módosítás 47
Doris Pack

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. - A (15) preambulumbekezdés 
helyébe a következő szöveg lép:
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„mivel a várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi, hogy jogosultak 
legyenek a szülés előtt és/vagy után 
kiadott, legalább 24 hetes folyamatos 
szülési szabadságra, és szükségessé teszi a 
legalább nyolchetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően;”

Or. en

Indokolás

A szülési szabadság jelenlegi 14 hétről 24 hétre történő megnövelése lehetővé tenné a 
gyermekágyas nők számára, hogy, ha úgy akarják, folyamatosan, akár hat hónapig 
szoptassanak, anélkül, hogy ennek érdekében egyéb kerülő utakat – például orvosi igazolás 
beszerzése – kellene igénybe venniük.

Módosítás 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point -1 (new)
92/85/EGK irányelv
15 preambulumbekezdés

II melléklet – 2 bekezdés – 3 albekezdés Módosítás

- 1) A (15) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„mivel a várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi, hogy jogosultak 
legyenek a szülés előtt és/vagy után 
kiadott, legalább 16 hetes folyamatos 
szülési szabadságra, és szükségessé teszi a 
legalább négyhetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően;”

Or. fr
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Módosítás 49
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 - point -1 (new)
92/85/EGK irányelv
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1) A (15) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„mivel a várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi, hogy jogosultak 
legyenek a szülés előtt és/vagy után 
kiadott, legalább 20 hetes folyamatos 
szülési szabadságra, és szükségessé teszi a 
legalább kéthetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően;”

Or. sv

Indokolás

A kellően hosszú szülési szabadság fontos ahhoz, hogy a szülők össze tudják egyeztetni 
munkájukat a családi életükkel. Lényeges azonban, hogy a szülési szabadság jog legyen, ne 
pedig kötelesség, éppen ezért nem helyes két hétnél több szülési szabadságot előírni. Egyes 
esetekben az anya amiatt, hogy nem tud szoptatni és/vagy egyéb okokból úgy dönt, hogy nem 
vesz ki szabadságot. Vannak például olyan esetek is, amikor az apa megy szabadságra, és ő 
gondozza a gyermeket.

Módosítás 50
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point -1 (new)
92/85/EGK irányelv
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1. A (15) preambulumbekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
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„A szülők szülői szabadságra jogosultak, 
melyeket a nemzeti jogszabályokkal vagy 
gyakorlattal összhangban kell kettőjük 
között felosztani.

Or. sv

Indokolás

Elsősorban az anya és az apa felelős a szülői szabadság felosztásáért, amit a nemzeti 
jogszabályok alapján kell megtenniük.

Módosítás 51
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point -1 (new)
92/85/EGK irányelv
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 1) A (15) preambulumbekezdés helyébe 
a következő szöveg lép: 

„mivel a várandós, a gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállalók 
sebezhetősége szükségessé teszi, 
hogy jogosultak legyenek a szülés 
előtt és/vagy után kiadott, legalább 
22 hetes folyamatos szülési 
szabadságra, és szükségessé teszi a 
legalább nyolchetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően;”

Or. pt
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Módosítás 52
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point -1 (new)
92/85/EGK irányelv
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A (15) preambulumbekezdés helyébe a 
következő szöveg lép: 
„mivel a várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók sebezhetősége 
szükségessé teszi, hogy jogosultak 
legyenek a szülés előtt és/vagy után 
kiadott, legalább 14 hetes folyamatos 
szülési szabadságra, és szükségessé teszi a 
legalább nyolchetes kötelező szülési 
szabadságot a szülést követően és/vagy 
megelőzően. Tekintettel arra, hogy 
bizonyos tagállamok elismerik az azonos 
nemű párok teljes szülői jogait, a 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell hozniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy az azonos nemű – akár biológiai, 
akár örökbefogadó – szülőket ne érje 
hátrányos megkülönböztetés a szülési, 
apasági, szülői és örökbefogadó szülői 
szabadság tekintetében.

Or. en

Indokolás

Kötelező erejű és alapvető emberi jog, továbbá az Európai Unió által elismert értékek egyike, 
hogy minden szülő pontosan azonos jogokat élvezzen.

Módosítás 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

-1c. A 2. cikk helyébe a következő lép:
„2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:
a) „várandós munkavállaló”: minden 
várandós, bármilyen típusú szerződéssel 
alkalmazott munkavállaló, beleértve a 
háztartási alkalmazottakat is, aki 
munkáltatóját a nemzeti jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja állapotáról;
b) „gyermekágyas munkavállaló”: 
minden olyan, bármilyen típusú 
szerződéssel alkalmazott 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;
c) „szoptató munkavállaló”: minden 
olyan, bármilyen típusú szerződéssel 
alkalmazott 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;”

Or. it

Módosítás 54
Ilda Figueiredo

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

-1-C. A 2. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában:

a) „munkavállaló”: minden 
alkalmazottként, önálló vállalkozóként, 
szövetkezet tagjaként vagy segítő 
házastársként bármilyen munkát végző 
vagy munkanélküli személy;

b) „várandós munkavállaló”: minden 
várandós munkavállaló, aki 
munkáltatóját a nemzeti jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja állapotáról;
c) „gyermekágyas munkavállaló”: 
minden olyan munkavállaló, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy 
gyakorlat szerint gyermekágyas 
anyának minősül, és ezen 
állapotáról e jogszabályoknak 
és/vagy gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkaadóját;

d) „szoptató munkavállaló”: 
minden olyan munkavállaló, aki a 
nemzeti jogszabályok és/vagy 
gyakorlat szerint szoptató anyának 
minősül, és ezen állapotáról e 
jogszabályoknak és/vagy 
gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatja munkaadóját;”

Or. pt
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Módosítás 55
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1-G-A. A 7. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
„7. cikk
Éjszakai munka
(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók ne 
legyenek kötelezhetők éjszakai munkát 
végezni [...]:
a) a gyermekszülést megelőző tíz hét 
során;
b) a terhesség fennmaradó idejében, 
amennyiben azt az anya vagy a magzat 
egészsége megköveteli;
c) a teljes szoptatási időszak alatt, 
amennyiben azt az anya vagy a magzat 
egészsége megköveteli;

Or. pt

Indokolás

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók számára kedvezőbb bánásmódot 
kell biztosítani az éjszakai munka tekintetében abban az esetben, ha ez a saját biztonságuk, 
vagy saját illetve gyermekük egészsége érdekében szükséges.

Módosítás 56
Edite Estrela

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

2. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseknek a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy nemzeti 
gyakorlattal összhangban magukban kell 
foglalniuk az alábbi lehetőségeket:
a) az összeegyeztethető nappali 
munkaidőre való átállás; vagy
b) ahol ilyen átállás technikailag és/vagy 
objektív okokból nem megvalósítható, 
szabadság kivétele vagy a szülési 
szabadság meghosszabbítása [...].

Or. pt

Indokolás

Same as Amendment 54.

Módosítás 57
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Azoknak a munkavállalóknak, akik 
mentesülni szeretnének az éjszakai 
munkavégzés alól, értesíteniük kell 
munkáltatójukat, és az (1) bekezdés b) és 
c) pontjában említett esetekben a 
tagállamok által kialakított szabályokkal 
összhangban orvosi igazolást kell 
benyújtaniuk 

Or. pt
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Indokolás

Lásd az 54. módosítást.

Módosítás 58
Gabriela Creţu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g. A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„
(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. 
cikkben meghatározott munkavállalók ne 
legyenek kötelezhetők éjszakai munkát 
végezni terhességük ideje, a szoptatás 
időszaka és a gyermek születését követő 12 
hónap során.”

Or. en

Indokolás

Egy olyan rendelkezés, amely alapján a nők nem kötelezhetők éjszakai munkavégzésre 
gyermekük 12 hónapos koráig, hozzájárulna a nők egészségéhez és ahhoz, hogy gondozni 
tudják gyermeküket. A rendelkezés azt is biztosítaná, hogy az EU egész területén tiszteletben 
tartsák a nők ezzel kapcsolatos jogait.

Módosítás 59
Gabriela Creţu

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

-1g. A szöveg a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy azok az apák, akiknek 
gyermeke 12 hónaposnál fiatalabb, ne 
legyenek kötelezhetők éjszakai munkát 
végezni.”

Or. en

Indokolás

A rendelkezés kiegészítése az apákra vonatkozóan lehetővé teszi, hogy az apák többet 
legyenek jelen és aktívabb szerepet vállalhassanak gyermekük életében.

Módosítás 60
Gabriela Creţu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g. 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. [...]”

Or. en

Indokolás

A „megfelelően megalapozott indok” túlságosan tág lehetőséget biztosítana a munkáltatók 
számára az arra való hivatkozáshoz, hogy a munkavállaló nappali munkára való átállása nem 
lehetséges.
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Módosítás 61
Anne Van Lancker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseknek a nemzeti 
jogszabályokkal és/vagy nemzeti 
gyakorlattal összhangban magukban kell 
foglalniuk az alábbi lehetőségeket:
[...] a nappali munkaidőre való átállás 
[...].”

Or. en

Módosítás 62
Maria Petre

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

II melléklet – 2 bekezdés – 3 albekezdés Módosítás

- 1g. A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
Túlórák
(1) A várandós munkavállalók, valamint a 
12 hónaposnál fiatalabb gyermekkel 
rendelkező női munkavállalóktól nem 
követelhető meg a túlórázás.
(2) A gyermeküket szoptató 
munkavállalóktól a szoptatás időszakában 
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nem követelhető meg a túlórázás, 
amennyiben az ő vagy gyermeke egészségi 
állapota ezt megkívánja.”

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a nők számára, hogy több időt töltsenek 
kisgyermekükkel, kedvezőbb bánásmódot kell biztosítani számukra a túlórázást illetően; egy 
új rendelkezést kell beilleszteni annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a munkavállaló 
számára, hogy visszautasítsa a túlórázást, amennyiben gyermeke 12 hónaposnál fiatalabb.

Módosítás 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1g. Az irányelv a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
A 7. cikk (1) bekezdésében említett, az 
illetékes nemzeti hatóságok által 
meghatározott időszakot követő 
időszakban a három évesnél fiatalabb 
gyermekkel rendelkező nők vagy férfiak 
nem kötelezhetők éjszakai 
munkavégzésre.  Egyedülálló szülők 
esetében ez az időszak a tagállamok által 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
meghosszabbítható.
A súlyos fogyatékkal élő gyermekek szülei 
esetében ez az időszak a tagállamok által 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
szintén meghosszabbítható.

Or. it
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Módosítás 64
Lissy Gröner

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
Cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szülési szabadság Anyavédelmi szabadságolás
(Ez a módosítás – amely a szabadságot a 
szabadságolás szóval helyettesíti mind 
önálló használatban, mind kifejezésekben 
–, az egész jogalkotási szövegre 
vonatkozik; amennyiben ez a módosítás 
elfogadásra kerül, az az egész szövegben 
kiigazításokat tesz szükségessé.)

Or. de

Módosítás 65
Christa Klaß

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

Meg kell tartani a 14 hétre vonatkozó jelenlegi rendelkezést, mivel az lehetővé teszi a 
tagállamok számára az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a szülési szabadsághoz 
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adódóan vagy azzal kombinálva olyan más modelleket is biztosítsanak, mint például a szülői 
szabadság, amely az apákra is vonatkozik. A tagállamok már kialakítottak ilyen lehetőségeket.
Németország olyan rendszert alakított ki a szülői szabadságokra vonatkozóan, amely 
legfeljebb három év szülői szabadságot biztosít közvetlenül a szülési szabadságot követően, 
melyből 14 hónapra szülői juttatást fizetnek.

Módosítás 66
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

II melléklet – 2 bekezdés – 3 albekezdés 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 16 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. fr

Módosítás 67
Raül Romeva i Rueda

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 24 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.
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Or. en

Indokolás

Jelenleg az EU 27 tagállamában a szülési szabadság hossza 8 és 45 hét között mozog, melyek 
egy része fizetett, más része fizetés nélküli szabadság. Egyes országokban a fizetett szülési 
szabadság időszakán felül külön szabadságot kell kérvényezni a szoptatás folytatása 
érdekében. A szülési szabadság jelenlegi 14 hétről 24 hétre történő megnövelése lehetővé
tenné a gyermekágyas nők számára, hogy, ha úgy akarják, folyamatosan, akár hat hónapig 
szoptassanak, anélkül, hogy ennek érdekében egyéb kerülő utakat – például orvosi igazolás 
beszerzése – kellene igénybe venniük.

Módosítás 68
Ilda Figueiredo

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

Or. pt

Módosítás 69
Urszula Krupa

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 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
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2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 18 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

2. cikkben meghatározott munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább 20 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. pl

Módosítás 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
92/85/EGK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

II melléklet – 2 bekezdés – 3 albekezdés 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 16 hetes 
folyamatos szülési szabadságra, amely a 
gyermekszülés előtt, illetve után vehető 
igénybe.

Or. fr

Módosítás 71
Christa Klaß

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 

törölve
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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. de

Indokolás

Továbbra is érvényben kell maradnia a (2) bekezdés alatti rendelkezésnek. Figyelembe kell 
venni a tagállamokban bevett gyakorlatot. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy a 
vállalkozásoknak tervezési biztonságra van szükségük a szülési szabadságra vonatkozóan.

Módosítás 72
Christa Prets

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
születését megelőzően, és legalább 6 hét 
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.

Or. de

Indokolás

Az állapotos nő és a születendő gyermek egészsége érdekében szükséges a gyermek születése 
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előtti kötelező szülési szabadság. Ez azért is szükséges, mert ennek rugalmassá tétele olyan 
nyomásgyakorlást eredményezhetne, melynek során például a munkáltató megpróbálná 
meggyőzni az alkalmazottakat arról, hogy a szülés előtt ne vegyen ki szülési szabadságot.

Módosítás 73
Urszula Krupa

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 8 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.

Or. pl

Módosítás 74
Astrid Lulling

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 

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadságba beletartozik legalább 8 hét 
kötelező fizetett szabadság, amelyet a 
gyermek születése után kell kiadni.
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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. fr

Módosítás 75
Eva-Britt Svensson

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 2 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.

Or. sv

Indokolás

Lényeges, hogy a szülési szabadság jog legyen, ne pedig kötelesség, éppen ezért nem helyes 
két hétnél több szülési szabadságot előírni. Egyes esetekben az anya amiatt, hogy nem tud 
szoptatni és/vagy egyéb okokból úgy dönt, hogy nem vesz ki szabadságot. Vannak például 
olyan esetek is, amikor az apa megy szabadságra, és ő gondozza a gyermeket.
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Módosítás 76
Doris Pack

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, amennyiben a 
munkavállalók számára biztosítják annak
lehetőségét, hogy egy bármikor 
visszavonható nyilatkozatban 
kinyilvánítsák azon kifejezett 
szándékukat, hogy e meghosszabbított 
időszakban dolgozni kívánnak.

Or. de

Módosítás 77
Gunnar Hökmark

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 

2. Az (1) bekezdésben megállapított szülési 
szabadság a nemzeti jogszabályokkal vagy 
gyakorlattal összhangban felosztható a két 
szülő között, a szülők kölcsönös 
felelősségével és döntési szabadságával 
összhangban.
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meghatározott munkavállalók szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadság nem kötelező részét a 
gyermekszülés előtt vagy után kívánják-e 
igénybe venni.

Or. sv

Indokolás

Elsősorban az anya és az apa felelős a szülői szabadság felosztásáért, amit a nemzeti 
jogszabályok alapján kell megtenniük.

Módosítás 78
Ilda Figueiredo

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 16 hét 
kötelező fizetett 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. A 16 hetes kötelező időszak 
minden munkavállalóra vonatkozik, 
függetlenül a korábban teljesített 
munkanapok számától.

Or. pt
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Módosítás 79
Ilda Figueiredo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nemzeti jogszabályokkal 
összhangban ez az időszak a szülők 
megegyezése és kérése alapján 
megosztható az apával.

Or. pt

Módosítás 80
Edit Bauer

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 16 hét 
kötelező fizetett szülési 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.

Or. en
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Módosítás 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

II melléklet – 2 bekezdés – 3 albekezdés 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 4 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.

Or. fr

Módosítás 82
Doris Pack

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) Az anya és a gyermek egészségének 
védelme érdekében a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
munkavállalók kényszer nélkül, szabadon 
dönthessenek arról, hogy a szülési 
szabadságnak a gyermek születését 
megelőző, nem kötelező részét igénybe 
kívánják-e venni vagy sem.

Or. de
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Módosítás 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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. Ikerszülés esetén az első gyermekhez 
képest minden további ikertestvér esetén 
egy hónappal növekszik a kötelező 
szabadság.

Or. it

Módosítás 84
Christa Klaß

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. 

Or. de

Indokolás

A bejelentésre vonatkozó kötelezettség bevezetése tervezési biztonságot ad a 
vállalkozásoknak. E nélkül – különösen a KKV-k – jelentős szervezési nehézségekkel néznének 
szembe.
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Módosítás 85
Christa Prets

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 születést követő 
kórházi kezelése, fogyatékkal született 
gyermekek, császármetszés vagy 
ikerszülés esetén kiegészítő szabadságot 
biztosítsanak. A gyermek születését követő
kiegészítő szabadság időtartamának
legalább 12 hónapnak kell lennie és meg 
kell felelnie az anya és a 
gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek.

Or. de

Indokolás

A szülési szabadság fenti esetekben történő meghosszabbításának legalább 12 hétnek kell 
lennie, függetlenül a már felhasznált szülési szabadság már igénybe vett időtartamától.
Ezekben az esetekben a szoptató anya egészségének védelme kell hogy legyen a legfontosabb 
szempont.

Módosítás 86
Maria Petre

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 

4. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
koraszülés, a gyermek születését követő 
kórházi kezelése, a fogyatékkal született 
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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.

gyermekek vagy az ikerszülés esetén, vagy 
amennyiben az anya fogyatékkal élő,
kiegészítő, fizetett szabadságot 
biztosítsanak. A kiegészítő szabadság 
időtartamának részarányosnak kell lennie 
és meg kell felelnie az anya és a 
gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek.

Or. fr

Indokolás

A nőknek kompenzációt kell biztosítani annak érdekében, hogy az anyaság ne okozzon 
számukra pénzügyi veszteséget.  

Módosítás 87
Astrid Lulling

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 vagy az ikerszülés esetén vagy 
ha az anya szoptat, négyhetes kiegészítő 
szabadságot biztosítsanak.

Or. fr
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Módosítás 88
Ilda Figueiredo

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 születést követő 
kórházi kezelése, fogyatékkal született 
gyermekek vagy ikerszülés esetén, illetve 
ha az anya fogyatékkal él, kiegészítő
szülési szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek. A tagállamok 
ezenkívül 12 hetes, teljes fizetéssel járó 
szabadságot biztosítanak halvaszületés 
esetén.

Or. pt

Módosítás 89
Edit Bauer

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 

(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 szülési szabadságot 
biztosítsanak. A kiegészítő szülési
szabadság időtartamának részarányosnak 
kell lennie és meg kell felelnie az anya és a 
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különleges igényeinek. gyermek/gyermekek különleges 
igényeinek.

Or. en

Módosítás 90
Edite Estrela

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 anyák, a 
tinédzser korú anyák, az ikerszülés vagy 
az előző szüléstől számított 18 hónapon 
belüli szülések esetén kiegészítő, teljes 
fizetéssel járó szabadságot biztosítsanak. A 
kiegészítő szabadság időtartamának 
részarányosnak kell lennie és meg kell 
felelnie az anya és a gyermek/gyermekek 
különleges igényeinek.

Or. pt

Indokolás

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.
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Módosítás 91
Lissy Gröner

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 kapcsolódó betegség, illetve 
komplikációk miatti munkahelyi 
hiányzások által nem rövidül meg a szülési 
szabadság ideje.

Or. de

Módosítás 92
Ilda Figueiredo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok a fogyatékkal élő 
gyermekek segítése érdekében speciális 
munkahelyi körülmények biztosítása 
révén garantálják az anyák és apák jogait. 

Or. pt

Módosítás 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

1a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
Örökbefogadási szabadság
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
örökbefogadás esetén a szülési 
szabadsághoz hasonlóan az apasági 
szabadság igénybevételének lehetősége is 
biztosított legyen.”

Or. it

Módosítás 94
Ilda Figueiredo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1-A) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
Apasági szabadság
1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az újszülött gyermekkel 
rendelkező férfi munkavállalók 
házastársuk/élettársuk szülését követően 
jogosultak legyenek teljes mértékben 
fizetett és másra át nem ruházható, 
legalább négyhetes egybefüggő apasági 
szabadságra, amelyből két hetet 
kötelezően ki kell venniük.
2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az apák az anya halála 
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vagy munkaképtelensége esetén 
különleges szabadságot kapjanak, 
beleértve a szülési szabadság fel nem 
használt részét is;

Or. pt

Módosítás 95
Anni Podimata

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) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
Apasági szabadság
1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az újszülött gyermekkel 
rendelkező férfi munkavállalók 
házastársuk/élettársuk szülése előtt vagy 
azt követően jogosultak legyenek teljes 
mértékben fizetett és másra át nem 
ruházható, legalább négyhetes 
egybefüggő apasági szabadságra, 
amelyből mind a négy hetet kötelezően ki 
kell venniük. 

Or. en

Módosítás 96
Emine Bozkurt

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

1a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok a férfi 
munkavállalók, akiknek élettársuk a 
közelmúltban szült, jogosultak legyenek 
teljes mértékben fizetett és másra át nem 
ruházható, legalább négyhetes 
egybefüggő szülési szabadságra, amelyből 
a házastárs vagy élettárs szülése előtt vagy 
után két hetet kötelezően ki kell venniük.

Or. en

Indokolás

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it.

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning.

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.
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Módosítás 97
Anne Van Lancker

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) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
Apasági szabadság
A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók 
jogosultak legyenek legalább kéthetes 
egybefüggő apasági szabadságra, melyet a 
nemzeti jogszabályokkal, kollektív 
megállapodásokkal és gyakorlatokkal 
összhangban, házastársuk vagy élettársuk 
szülése után adnak ki számukra.

Or. en

Indokolás

Az előadó apasági szabadságra való jogok bevezetésére irányuló szándékát támogatni kell. Az 
általa javasolt szöveg megfogalmazása azonban túl korlátozó, és lehetséges, hogy nem fedné 
le a család valamennyi formáját, például az azonos nemű párok vagy a csonka családból a 
szülő más partnerrel alkotott kapcsolata révén létrejött új család esetét.

Módosítás 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 (1) A tagállamok megteszik a szükséges 



PE421.393v01-00 46/73 AM\775081HU.doc

HU

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.

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 ezen időszak alatt 
történő elbocsátásokkal kapcsolatban azt 
kell feltételezni, hogy azokra 
megkülönböztetés alapján került sor, 
eltekintve a munkavállaló állapotával
összefüggésbe nem hozott, írásban kellően 
részletezett, a nemzeti jogszabályok, illetve 
gyakorlat által megengedett különleges 
esetektől, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult

Or. it

Módosítás 99
Ilda Figueiredo

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 annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkáltatók tetszés 
szerinti indokkal ne szakíthassák meg a 
szülési vagy apasági szabadságot, illetve a 
gyermekgondozási szabadságot, valamint 
intézkedéseket hoznak, hogy megtiltsák a 
2. cikkben meghatározott 
munkavállalóknak a terhességük kezdetétől 
a szülést követő egy évi leteltéig történő 
elbocsátását és az elbocsátására irányuló 
mindennemű előkészületet.

Or. pt
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Módosítás 100
Doris Pack

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

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 legalább a szülést 
követő négy hónap leteltéig 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

Módosítás 101
Emine Bozkurt

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

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 

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, írásban kellően 
megindokolt, a nemzeti jogszabályok, 
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megengedett különleges esetektől 
eltekintve, amennyiben az adott esetben az 
illetékes hatóság ehhez hozzájárult.

illetve gyakorlat által megengedett,
különleges esetektől eltekintve, 
amennyiben az adott esetben az illetékes 
hatóság ehhez hozzájárult.

Or. en

Indokolás

Jobb jogi védelmet nyújt a nőknek az elbocsátás ellen és a munkaidővel kapcsolatos 
megoldások tekintetében, amikor a szülési szabadságot követően visszatérnek munkahelyükre. 
A felmondás okát, amely nem köthető a terhességhez vagy a szüléshez, írásban kell 
megindokolni, függetlenül attól, hogy ezt az érintett munkavállaló kéri-e.

Módosítás 102
Gabriela Creţu

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

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 8. cikk (1) 
bekezdésében említett szülési szabadságot 
követő 12 hónap elteltéig történő 
elbocsátását és az elbocsátására irányuló 
mindennemű előkészületet, az állapotukkal 
összefüggésbe nem hozott, írásban kellően 
megindokolt, a nemzeti jogszabályok, 
illetve gyakorlat által megengedett,
különleges esetektől eltekintve, 
amennyiben az adott esetben az illetékes 
hatóság ehhez hozzájárult.

Or. en

Indokolás

Az elbocsátás tilalma, amelynek időtartama a terhesség kezdetétől a szülési szabadság végétől 
számított 12 hónapig terjed, lehetőséget biztosítana a szülési szabadságot igénybe vevő nők 
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jobb védelmére, és lehetővé tenné a munka világába való visszailleszkedésüket. A nők elleni 
megkülönböztetés leküzdése érdekében az elbocsátást írásban kell megindokolni.

Módosítás 103
Christa Prets

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

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 egy éven belül 
kerül sor, a munkavállaló kérésére a 
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

Or. de

Módosítás 104
Maria Petre

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

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 

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 
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szabadság lejártát követő hat hónapon 
belül kerül sor, a munkavállaló kérésére a
munkáltató köteles az elbocsátás 
megfelelően megalapozott indokait írásban 
megadni.

szabadság lejártát követő kilenc hónapon 
belül kerül sor, a munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
indokait írásban megadni.

Or. fr

Indokolás

A kilenc hónapos időszak ésszerűbbnek tűnik annak érdekében, hogy az anyává vált 
munkavállalónak lehetősége legyen alkalmazkodni új életritmusához, a munka újbóli 
felvételéhez, és a munkahelyén a távollétében bekövetkezett változásokhoz. 

Módosítás 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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, azt kell feltételezni, hogy 
arra megkülönböztetés alapján került sor, 
eltekintve a munkavállaló állapotával 
összefüggésbe nem hozott, írásban kellően 
meghatározott, a nemzeti jogszabályok 
és/vagy gyakorlat által megengedett 
különleges esetektől, amennyiben az adott 
esetben az illetékes hatóság ehhez 
hozzájárult.

Or. it
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Módosítás 106
Astrid Lulling

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

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 hat hónapon belül 
kerül sor, a munkáltató köteles az 
elbocsátás megfelelően megalapozott 
indokait írásban megadni.

Or. fr

Módosítás 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a várandós nők elleni 
megkülönböztetés munkaerő-piaci 
gyakorlatának megtiltása érdekében 
azáltal, hogy a munkaerő-toborzás terén 
egyenlő feltételeket teremtenek számukra 
az olyan esetekre, amikor a megpályázott 
álláshely minden feltételének 
megfelelnek.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak garantálniuk kell a várandós nők munkaerőpiachoz való egyenlő 
hozzáférését, hogy a terhesség ne veszélyeztesse a nők karrierjét és szakmai fejlődésre való 
esélyeit cask azért, mert egy várandós nő felvétele plusz terheket jelent a munkaadó számára. 

Módosítás 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a férfi munkavállalók 
apasági szabadságuk időtartama alatt és 
az azt követő három hónapban ugyanúgy 
részesüljenek a 2. cikkben meghatározott 
női munkavállalók számára e cikk által 
biztosított elbocsátás elleni védelemben.

Or. it

Módosítás 109
Emine Bozkurt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a).  A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók apasági 
szabadságuk vagy szülési társ-
szabadságuk időtartama alatt ugyanúgy 
részesüljenek a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók számára az 1. cikk által 
biztosított elbocsátás elleni védelemben.
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Or. en

Indokolás

Apasági szabadságuk vagy szülési társ-szabadságuk alatt a munkavállalók számára ugyanúgy 
biztosítani kell az elbocsátás elleni védelmet, mint a várandós, gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók számára.

Módosítás 110
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont 
92/85/EGK irányelv
10 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a)  A tagállamokat ösztönözni kell, hogy 
hozzanak intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a munkavállalók az 
elbocsátástól való teljes védelem mellett és 
legfeljebb egy éves időtartamra 
választhassák a részmunkaidős 
munkarendet, és ennek elteltével teljes 
mértékben jogosultak legyenek a teljes 
munkaidős munkarendhez és fizetéshez 
visszatérni.

Or. en

Indokolás

Ez az intézkedés hozzájárulhat a magánélet, a családi élet és a szakmai élet sikeresebb 
összehangolásához, azáltal, hogy lehetőséget nyújt a munkavállalónak az új helyzetéhez való 
jobb és zökkenőmentesebb alkalmazkodáshoz.
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Módosítás 111
Anne Van Lancker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A szöveg a következő 10a. cikkel 
egészül ki:
„10 a. cikk 
Szoptatás
1. A nőnek jogosultnak kell lennie arra, 
hogy gyermeke szoptatása céljából 
naponta egy vagy több munkaszünetet 
tartson, illetve hogy csökkentett napi 
munkaidőben dolgozzon.
2. Azt az időszakot, amíg engedélyzett 
szoptatást célzó szüneteket tartani vagy 
csökkentett napi munkaidőben dolgozni, 
valamint a szünetek számát, időtartamát 
és a napi munkaidő csökkentésére igénybe 
vett eljárásokat a nemzeti jogszabályok és
gyakorlat határozzák meg. Ezek a 
szünetek vagy a napi munkaidő 
csökkentése munkaidőként kerülnek 
elszámolásra és díjazásuk is ennek 
megfelelő.”

Or. en

Indokolás

A z anyaság védelméről szóló 183. számú ILO-egyezménynek megfelelően.

Módosítás 112
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a alpont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 1. bekezdés helyébe a következő lép:
„1) biztosítsák az 5., 6. és 7. cikkben 
említett esetekben a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalóknak a 
munkaszerződéssel kapcsolatos 
munkavállalói jogait, köztük a munkabér 
fenntartását vagy a megfelelő ellátáshoz 
való jogosultságukat, a nemzeti 
jogszabályoknak, és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően;”

Or. fr

Módosítás 113
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A 2. b) pont helyébe a következő 
szöveg lép:
„ b) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók munkabérének 
fenntartását, vagy megfelelő ellátáshoz 
való jogosultságát;”

Or. fr

Módosítás 114
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 b pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 2 c bekezdés
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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) c) a 2. cikkben meghatározott 
munkavállalók azon jogát, hogy 
visszatérjenek munkahelyükre vagy egy 
azzal azonos munkakörbe olyan feltételek 
mellett, amelyek számukra nem 
kedvezőtlenebbek, a korábbi fizetéssel, 
szakmai kategóriába és feladatokkal,
valamint hogy minden, a 
munkafeltételekben bekövetkezett javulás, 
amelyre távollétük alatt jogosultak lettek 
volna, rájuk is vonatkozzon;

Or. pt

Indokolás

Az „egyenértékű” pozíciónak a korábbi fizetéssel, szakmai kategóriával és feladatkörrel kell 
járnia.

Módosítás 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-b) A 2. pontban a b) pont után a szöveg a 
következő ponttal egészül ki:
„ba) a szülési szabadságon lévő 
munkavállalók arra vonatkozó joga, hogy 
adott esetben automatikusan 
részesüljenek minden fizetésemelésből, 
anélkül, hogy végig le kellene tölteniük a 
szülési szabadságukat, mielőtt a 
fizetésemelés rájuk is vonatkozna.”

Or. en
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Indokolás

Amennyiben fizetésemelésre kerül sor a szülési szabadságon lévő munkavállaló által betöltött 
pozició vonatkozásában, ennek rájuk nézve automatikusan érvénybe kell lépnie, hogy ne 
kelljen megszakítaniuk majd újra kivenniük a szülési szabadságot csupán azért, hogy 
részesüljenek a magasabb fizetésből. A munkaadó ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatai 
is csökkenni és egyszerűsödni fognak.

Módosítás 116
Maria Petre

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

3)  a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető egyenértékűnek, 
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 az érintett munkavállaló
utolsó havi fizetése vagy havi átlagfizetése 
85 százalékánál. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. fr

Indokolás

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet legalább 18 hét szülési szabadságot javasol, mely idő 
alatt a nő korábbi fizetésének teljes összegével megegyező ellátásban részesül. A 85 százalék 
elégséges aránynak tűnik ahhoz, hogy a gyereket vállaló családok ne kerüljenek hátrányos 
helyzetbe.
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Módosítás 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

(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 juttatás
nem lehet alacsonyabb annál, amit a 2. 
cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. en

Indokolás

A terhesség, a szülés és a szoptatás nem adhat alkalmat megkülönböztető gyakorlatok 
megjelenésére, ahogy azt a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK 
irányelv (átdolgozott szöveg) is megerősíti. A szülési szabadság alatt kapható juttatások 
legfelső értékének az egyenértékű fizetésre való hivatkozással történő megállapítása a 
megkülönböztetés egy formájának tekinthető, és ezért ellentmond a férfiakkal és nőkkel 
szembeni, a foglalkoztatás területén és foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben 
megvalósítandó egyenlő bánásmóddal kapcsolatos, jelenlegi uniós jogszabályoknak.

Módosítás 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont - c pont
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés
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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 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra."

“(3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető egyenértékűnek, 
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 számítások során bármely, jogszabály 
vagy szerződéses rendelkezések 
eredményeként megjelenő bérnövekedést 
figyelembe kell venni. A meghatározott 
maximum összeg nem lehet alacsonyabb az 
érintett munkavállaló utolsó havi fizetése 
vagy havi átlagfizetése 80 százalékánál. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 
átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra."

Or. it

Módosítás 119
Astrid Lulling

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 
történő megszakítása esetén kapna. A 
tagállamok megállapíthatják, hogy a havi 

(3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető megfelelőnek, ha 
a munkavállaló legutolsó havi fizetésével 
vagy a havi fizetések átlagával egyenértékű 
jövedelmet biztosít, a nemzeti 
jogszabályok szerint meghatározott 
esetleges maximum összeg függvényében.
A tagállamok megállapíthatják, hogy a 
havi átlagfizetés mely időszak alapján 
kerüljön kiszámításra.
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átlagfizetés mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. fr

Módosítás 120
Ilda Figueiredo

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

(3) a (2) bekezdés b) pontjában említett 
juttatás akkor tekinthető egyenértékűnek, 
ha 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 a munkavállaló utolsó 
havi fizetése vagy havi átlagfizetése 100 
százalékánál. A tagállamok 
megállapíthatják, hogy a havi átlagfizetés 
mely időszak alapján kerüljön 
kiszámításra.

Or. pt

Módosítás 121
Gabriela Creţu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 2. cikkben meghatározott 
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munkavállalók által kapott juttatás semmi 
esetre sem lehet alacsonyabb annál, amit 
a 2. cikkben meghatározott munkavállaló 
tevékenységének egészségügyi okokból 
történő megszakítása esetén kapna.

Or. en

Indokolás

Annak deklarálása, hogy a juttatás nem lehet alacsonyabb az egészségügyi juttatásnál, 
biztosítja, hogy az irányelv tekintettel legyen a nagyon alacsony fizetéssel rendelkező anyákra, 
ami különösen az újonnan csatlakozott tagállamok esetében fordul elő.

Módosítás 122
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 ca pont (új)
92/85/EGK irányelv
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 11. cikk (4) bekezdése hatályát veszti.

Or. pt

Indokolás

Amennyiben az a célunk, hogy minden nő azonos jogokkal rendelkezzen a fizetett szülési 
szabadság tekintetében, és ilyen módon biztosítsuk a munkavállalói mobilitást és a rugalmas
biztonságra vonatkozó közös uniós elvek érvényesülését, elengedhetetlen a 92/85/EGK 
irányelv 11. cikkének (4) bekezdésébe foglalt támogathatósági kritérium eltörlése.  

Ésszerűtlen, hogy a Bizottsági javaslat egyrészt elismeri a szülési szabadsághoz való jogot, 
ugyanakkor megengedi, hogy a nők elveszítsék munkahelyüket és jövedelmüket, amennyiben 
nem felelnek meg a nemzeti jogszabályok által a fizetett szülési szabadságra való jogosultság 
tekintetében támasztott kritériumoknak.
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Módosítás 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

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

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 a munka, a 
magánélet és családi élet jobb 
összeegyeztetése érdekében arra kötelezik, 
hogy – figyelembe véve mind a 
munkáltató, mind a munkavállaló igényeit 
– mérlegeljék e kérés teljesítésének 
lehetőségét, a szakmai élet, a magánélet, 
és a családi élet fokozottabb 
összehangolásának ösztönzése céljából. A 
munkaadó csak akkor utasíthat vissza egy 
ilyen kérést, ha annak a szervezéssel 
kapcsolatos hátrányai aránytalanul 
nagyobbak a munkavállaló előnyeinél.

Or. en

Indokolás

A cikk jelen állapotában ninicsen összhangban az Európai Parlament munkaidőről szóló 
irányelvvel kapcsolatos (2008. december 17-én elfogadott) javaslatával.  A tanácsi közös 
álláspont 11. parlamenti módosítása értelmében a munkaadó csak akkor utasíthat vissza 
egy ilyen kérést, ha annak teljesítése aránytalan terheket ró rá.

A javasolt cikk nem hivatkozik a rugalmas biztonsággal kapcsolatos közös európai elvekre. 
Az anyasággal kapcsolatos irányelvről szóló jelenlegi javaslatnak „támogatnia kell a nemek 
közti egyenlőséget” és „intézkedéseket kell javasolnia a munka, a családi élet és a 
magánélet összehangolására”.
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Módosítás 124
Edite Estrela

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

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 a munka, a 
magánélet és családi élet közti egyensúly 
javítása érdekében kötelezik arra, hogy –
figyelembe véve mind a munkáltató, mind 
a munkavállaló igényeit – mérlegeljék e 
kérés teljesítésének lehetőségét. A 
munkaadók csak akkor utasíthatnak 
vissza egy ilyen kérést, ha annak a 
munkaadók számára olyan, a szervezéssel 
kapcsolatos hátrányai vannak, amelyek 
aránytalanul nagyobbak a munkavállaló 
előnyeinél.

Or. pt

Indokolás

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.
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Módosítás 125
Anne Van Lancker

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

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 – komolyan
mérlegeljék e kérés teljesítésének 
lehetőségét, annak esetleges 
visszautasítását pedig objektíven 
megindokolják.

Or. en

Módosítás 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da). A szöveg az (5) bekezdés után a 
következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkaadó biztosítja, hogy a 
várandós munkavállalók munkaidejének 
kialakításakor figyelembe vegyék, hogy a 
munkavállalónak rendszeres és 
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különleges orvosi vizsgálatokon kell részt 
vennie.

Or. en

Indokolás

Az orvosi ellenőrzés kötelező a várandós nők számára és nagyon fontos a magzat normális 
fejlődése szempontjából, ezért a munkaadónak tekintettel kell lennie erre, és biztosítania kell 
a várandós munkavállalók munkaidejének rugalmasságát.

Módosítás 127
Gabriela Creţu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szöveg a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A tagállamok arra ösztönzik a 
munkaadókat, hogy alkalmazottaik 3 
évesnél fiatalabb gyermekei számára 
biztosítsanak gyermekfelügyeleti 
lehetőségeket.”

Or. en

Indokolás

A gyermekfelügyeleti lehetőségek hiánya tagadhatatlan tény az Európai Unióban. Ez a 
rendelkezés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a nők ne hagyják ott munkahelyüket 
azért, mert a kisgyermekükre kell vigyázniuk.
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Módosítás 128
Ilda Figueiredo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
A tagállamok ösztönzik a munkáltatókat, 
hogy szükség esetén és a munkavállaló 
kérésére nyújtsanak visszailleszkedési és 
szakképzési támogatást azoknak a 
munkavállalóknak, akik a szülési 
szabadságot követően újra munkába 
állnak.”

Or. pt

Módosítás 129
Anne Van Lancker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A szöveg a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A tagállamok, összhangban nemzeti 
hagyományaikkal és gyakorlatukkal, 
megfelelő intézkedéseket hoznak a 
szociális partnerek közti, megfelelő szintű 
párbeszéd előmozdítására a szülési 
szabadságot követően újra munkába álló 
munkavállalók visszailleszkedési és 
szakképzési támogatásának biztosítása 
érdekében.”

Or. en
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Módosítás 130
Ilda Figueiredo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„11a. cikk
Munkavégzés alóli felmentés a szoptatás 
és mesterséges táplálás idejére
1. A gyermekét szoptató anya a szoptatás 
idejére munkavégzés alóli felmentésre 
jogosult.
2. Természetes szoptatás hiányában és 
amennyiben az anya és az apa egyaránt 
szakmai tevékenységet végez, egyikük 
vagy mindketten jogosult(ak) szoptatási 
célú munkaidő-kedvezményre, míg a 
gyermek el nem éri az egy éves kort.
3. A szoptatást vagy mesterséges táplálást 
célzó napi munkaidő-kedvezmény két, 
egyenként egy órát nem meghaladó 
időszakra oszlik.
4. Ikrek születése esetén a fenti 
bekezdésben említett munkaidő-
kedvezmény minden egyes gyermek 
esetében további harminc perccel 
megnövekszik.
5. Ha az apa vagy az anya részidőben 
dolgozik, a szoptatást vagy mesterséges 
táplálást célzó munkaidő-kedvezmény a 
rendes munkaidővel arányosan csökken, 
ugyanakkor nem lehet rövidebb harminc 
percnél.
6. Az előző bekezdésben említett esetben a 
munkaidő-kedvezményt napi egy, egy 
óránál nem hosszabb időszakra 
biztosítják, adott esetben pedig egy 
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második, a fennmaradó időre jutó 
időszakra, hacsak a munkáltató és a 
munkavállaló másként meg nem 
állapodott egymással.” 

Or. pt

Módosítás 131
Maria Petre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„11a. cikk
Munkavégzés alóli felmentés a szoptatás 
és mesterséges táplálás idejére
1. A gyermekét szoptató anya a szoptatás 
idejére munkavégzés alóli felmentésre 
jogosult.
2. A szoptatást célzó munkaidő-
kedvezmény két, egyenként legfeljebb egy 
órás, de harminc percnél semmiképpen 
nem rövidebb időszakra oszlik, hacsak a 
munkáltató és a munkavállaló másként
meg nem állapodnak egymással.
3. Ikrek születése esetén a (2) bekezdésben 
említett munkaidő-kedvezmény minden 
egyes gyermek esetében további harminc 
perccel megnövekszik.
4. Ha az anya részidőben dolgozik, a (2) 
bekezdésben említett napi munkaidő-
kedvezmény a munkaidővel arányosan 
csökken, ugyanakkor nem lehet rövidebb 
harminc percnél.

Ebben az esetben a munkaidő-
kedvezményt napi egy, egy óránál nem 
hosszabb időszakra biztosítják, adott 
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esetben pedig egy második, a fennmaradó 
időre jutó időszakra, hacsak a munkáltató 
és a munkavállaló másként meg nem 
állapodott egymással,”

Or. fr

Indokolás

Ha az anya nem szoptat, a szülők egyikének meg kell engedni, hogy csökkentett munkaidőben 
dolgozzon, anélkül, hogy ez bármilyen hátrányos következménnyel járna.

Módosítás 132
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A szöveg a következő 11a. cikkel 
egészül ki:
„11a. cikk
Munkavégzés alóli felmentés a szoptatás 
és mesterséges táplálás idejére
1. A gyermekét szoptató anya a szoptatás 
idejére munkavégzés alóli felmentésre 
jogosult.
2. Természetes szoptatás hiányában és 
amennyiben az anya és az apa egyaránt 
szakmai tevékenységet végez, egyikük 
vagy mindketten jogosult(ak) szoptatási 
célú munkaidő-kedvezményre, míg a 
gyermek el nem éri az egy éves kort.
3. A szoptatást vagy mesterséges táplálást 
célzó munkaidő-kedvezmény két, 
egyenként egy órás, de harminc percnél 
semmiképpen nem rövidebb időszakra 
oszlik, hacsak a munkáltató és a 
munkavállaló ennél kedvezőbb 
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megállapodásra nem jutott egymással.  Ez 
az időszak meghosszabbítható, 
amennyiben az idővel és az utazással 
kapcsolatos körülmények lehetetlenné 
teszik e jogosultság igénybe vételét az 
említett kezdeti időszakban. -  
4. Ikrek születése esetén a (3) bekezdésben 
említett munkaidő-kedvezmény minden 
egyes gyermek esetében további harminc 
perccel megnövekszik. 
5. Ha az apa vagy az anya részidőben 
dolgozik, a szoptatást vagy mesterséges 
táplálást célzó munkaidő-kedvezmény a 
munkaidővel arányosan csökken, 
ugyanakkor nem lehet rövidebb harminc 
percnél. Ez az időszak meghosszabbítható, 
amennyiben az idővel és az utazással 
kapcsolatos körülmények lehetetlenné 
teszik a jogosultság igénybe vételét az 
említett kezdeti időszakban.
6. Az (5) bekezdésben említett esetben a 
munkaidő-kedvezményt napi egy, egy 
óránál nem hosszabb időszakra 
biztosítják, adott esetben pedig egy 
második, a fennmaradó időre jutó 
időszakra, hacsak a munkáltató és a 
munkavállaló ennél kedvezőbb 
megállapodásra nem jutott egymással.”

Or. en

Indokolás

Gyakran előfordul, hogy a munkavállalók – a lakóhelyükként szolgáló város méretétől is 
függően – munkahelyükig vagy munkahelyükről ingázva jelentős távolságot tesznek meg vagy 
hosszú ideig utaznak. Ezt figyelembe kel venni a fent említett időkeretek kiszámolásánál, mivel 
egy rugalmatlan rendelkezés semmissé teheti jogaikat.



AM\775081HU.doc 71/73 PE421.393v01-00

HU

Módosítás 133
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – d a alpont (új)
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. 

(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.

törölve

Or. de

Indokolás

A várandós állapot alapján való megkülönböztetés kimeríti a nemi alapon történő 
megkülönböztetés esetét.  A bizonyítási teher megfordítása, melyet a 2006/54/EGK irányelv 
szentesít, szintén érvényesíthető.
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Módosítás 134
Anne Van Lancker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A szöveg a következő 12aa. cikkel 
egészül ki:
„12aa. cikk
A megkülönböztetés megelőzése
A tagállamok, összhangban nemzeti 
hagyományaikkal és gyakorlatukkal, 
megfelelő intézkedéseket hoznak a 
szociális partnerek közti, megfelelő 
szintű párbeszéd előmozdítására abból a 
célból, hogy hatékony intézkedésekkel 
lépjenek fel a várandós állapot, az 
anyaság vagy az örökbefogadási 
szabadság miatti hátrányos 
megkülönböztetés ellen.” 

Or. en

Módosítás 135
Christa Klaß

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 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 

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

ezek alkalmazását.

Or. de

Módosítás 136
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és az egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb [öt
évvel az elfogadást követően]-ig, azt 
követően pedig ötévenként tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan információról, 
amelyre a Bizottságnak szüksége van 
ahhoz, hogy az ezen irányelvvel módosított 
92/82/EK irányelv végrehajtásáról jelentést 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A tagállamok és az egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti szervek legkésőbb
[három évvel az elfogadást követően]-ig, 
azt követően pedig háromévenként
tájékoztatják a Bizottságot minden olyan 
információról, amelyre a Bizottságnak 
szüksége van ahhoz, hogy az ezen 
irányelvvel módosított 92/82/EK irányelv 
végrehajtásáról jelentést készítsen az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. fr


	775081hu.doc

