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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  

(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0253), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 153. cikke (1) bekezdésének i. alpontjára és 153. cikke (2) bekezdésének b) 

alpontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0137/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. december 6-i 

véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. november 30-i véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A8-0000/2018), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  HL C ... 
2  HL C ... 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A jelenlegi uniós jogi keret csak 

korlátozott mértékben ösztönzi a férfiakat 

arra, hogy egyenlő mértékben vegyék ki 

részüket a gondozási feladatokból. A 

fizetett apasági és szülői szabadság hiánya 

sok tagállamban hozzájárul ahhoz, hogy az 

apák alacsony mértékben veszik igénybe az 

ilyen szabadságokat. A munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák kialakításában jelentkező, a 

nők és a férfiak tekintetében megfigyelhető 

kiegyensúlyozatlanság tovább erősíti a 

nemek közötti különbségeket a munka és a 

gondozás terén. Ezzel szemben igazolást 

nyert, hogy a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésére vonatkozó 

intézkedések, mint például a szabadságok 

vagy a rugalmas munkafeltételek apák 

általi igénybevétele pozitív hatással bír a 

tekintetben, hogy csökken a nők által 

végzett nem fizetett családi munka relatív 

mennyisége, és a nőknek több ideje marad 

keresőtevékenység folytatására. 

(8) A jelenlegi uniós jogi keret csak 

korlátozott mértékben ösztönzi a férfiakat 

arra, hogy egyenlő mértékben vegyék ki 

részüket a gondozási feladatokból. A 

fizetett apasági és szülői szabadság hiánya 

sok tagállamban hozzájárul ahhoz, hogy az 

apák alacsony mértékben veszik igénybe az 

ilyen szabadságokat. A munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák kialakításában jelentkező, a 

nők és a férfiak tekintetében megfigyelhető 

kiegyensúlyozatlanság tovább erősíti a 

nemek közötti különbségeket a munka és a 

gondozás terén. Ezzel szemben igazolást 

nyert, hogy a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésére vonatkozó 

intézkedések, mint például a szabadságok 

vagy a rugalmas munkafeltételek apák 

általi igénybevétele pozitív hatással bír a 

tekintetben, hogy csökken a nők által 

végzett nem fizetett családi munka relatív 

mennyisége, és a nőknek több ideje marad 

keresőtevékenység folytatására. Emellett a 

minőségi, hozzáférhető és megfizethető 

gyermekgondozási infrastruktúra 

rendelkezésre állása a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák döntő fontosságú elemének 

bizonyult, amely elősegíti a nők gyors 

visszatérését a munkába és a 

megnövekedett munkaerőpiaci 

részvételüket. 

Or. en 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak 

legalább a gyermek tizenkét éves koráig 

kell járnia. A tagállamoknak lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy meghatározzák, a 

munkavállalónak mennyi idővel előre kell 

tájékoztatnia a munkáltatót szülői 

szabadság kérelmezése esetén, és hogy 

eldöntsék, hogy a szülői szabadsághoz való 

jog köthető-e bizonyos szolgálati 

időszakhoz. Tekintettel a szerződéses 

megállapodások növekvő sokféleségére, az 

ugyanazzal a munkáltatóval kötött egymást 

követő, határozott idejű munkaszerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

szolgálati időszak kiszámításakor. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek egyensúlyba hozása 

érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell 

adni arra, hogy eldöntsék, előírják-e, hogy 

a munkáltatónak bizonyos körülmények 

között lehetősége lehet elhalasztani a szülői 

szabadság kiadását. Ilyen esetekben a 

munkáltatónak meg kell indokolnia az 

elhalasztást. 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak 

legalább a gyermek tíz éves koráig kell 

járnia. A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy meghatározzák, a 

munkavállalónak mennyi idővel előre kell 

tájékoztatnia a munkáltatót szülői 

szabadság kérelmezése esetén, és hogy 

eldöntsék, hogy a szülői szabadsághoz való 

jog köthető-e bizonyos szolgálati 

időszakhoz, különösen figyelembe véve a 

mikro-, kis- és középvállalkozások (mkkv-

k) korlátait. Tekintettel a szerződéses 

megállapodások növekvő sokféleségére, az 

ugyanazzal a munkáltatóval kötött egymást 

követő, határozott idejű munkaszerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

szolgálati időszak kiszámításakor. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek egyensúlyba hozása 

érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell 

adni arra, hogy eldöntsék, előírják-e, hogy 

a munkáltatónak bizonyos körülmények 

között lehetősége lehet elhalasztani a szülői 

szabadság kiadását. Ilyen esetekben a 

munkáltatónak meg kell indokolnia az 

elhalasztást. 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 

szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 

kell biztosítani a munkavállalók számára 

arra, hogy a szülői szabadság kivételét 

teljes munkaidőben, részleges szabadság 

formájában vagy egyéb rugalmas 

formákban kérelmezzék. A munkáltatóra 

kell bízni, hogy eleget tesz-e az ilyen, a 

teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a társszülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 

szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 

kell biztosítani a munkavállalók számára 

arra, hogy a szülői szabadság kivételét 

teljes munkaidőben, részleges szabadság 

formájában vagy egyéb rugalmas 

formákban kérelmezzék. A munkáltatóra 

kell bízni, hogy eleget tesz-e az ilyen, a 

teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 
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továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A gyermekes, illetve a gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók, 

különösen a férfiak arra való 

ösztönzésének növelése érdekében, hogy 

vegyék igénybe az ebben az irányelvben 

biztosított szabadságokat, biztosítani kell 

számukra a megfelelő juttatásokhoz való 

jogot a szabadságuk alatt. A juttatás 

összegének el kell érnie legalább azt az 

összeget, amely az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén illetné meg. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

(19) A gyermekes, illetve a gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók, 

különösen a férfiak arra való 

ösztönzésének növelése érdekében, hogy 

vegyék igénybe az ebben az irányelvben 

biztosított szabadságokat, biztosítani kell 

számukra a megfelelő juttatásokhoz való 

jogot a szabadságuk alatt. A tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, mennyire fontos a 

társadalombiztosításra, így az egészségügyi 

ellátásra való jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 
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számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

rugalmas munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek figyelembevétele 

érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy korlátozzák a rugalmas 

munkafeltételek biztosításának időtartamát, 

így a csökkentett óraszámban történő 

munkavégzés időtartamát is. Miközben a 

részmunkaidős foglalkoztatás hasznosnak 

bizonyult a tekintetben, hogy egyes nők 

számára lehetővé tette, hogy 

gyermekvállalás után is a munkaerőpiacon 

maradjanak, a hosszú ideig tartó 

csökkentett munkavégzés alacsonyabb 

társadalombiztosítási járulékokhoz vezet, 

ami csökkent vagy nem létező 

nyugdíjjogosultságot eredményez. A 

munkáltatóra kell bízni a végleges döntést 

abban a kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét. A rugalmas 

munkafeltételek szükségességét 

alátámasztó egyedi körülmények 

megváltozhatnak. A munkavállalóknak 

ezért nem csupán arra kell jogot biztosítani, 

hogy visszatérjenek az eredeti 

munkarendjükhöz egy adott, megállapodás 

szerinti időszak végén, hanem lehetővé kell 

tenni számukra azt is, hogy ezt bármikor 

kérelmezhessék, ha ez a mögöttes 

körülményekben bekövetkezett változás 

miatt szükségessé válik. 

számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

rugalmas munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. A 

munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek figyelembevétele 

érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy korlátozzák a rugalmas 

munkafeltételek biztosításának időtartamát, 

így a csökkentett óraszámban történő 

munkavégzés időtartamát is. Miközben a 

részmunkaidős foglalkoztatás hasznosnak 

bizonyult a tekintetben, hogy egyes nők 

számára lehetővé tette, hogy 

gyermekvállalás után is a munkaerőpiacon 

maradjanak, a hosszú ideig tartó 

csökkentett munkavégzés alacsonyabb 

társadalombiztosítási járulékokhoz vezet, 

ami csökkent vagy nem létező 

nyugdíjjogosultságot eredményez. A 

munkáltatóra kell bízni a végleges döntést 

abban a kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét, figyelembe véve, hogy a 

rugalmas munkafeltételek milyen 

nehézségeket okozhatnak az mkkv-knak. 

A rugalmas munkafeltételek 

szükségességét alátámasztó egyedi 

körülmények megváltozhatnak. A 

munkavállalóknak ezért nem csupán arra 

kell jogot biztosítani, hogy visszatérjenek 

az eredeti munkarendjükhöz egy adott, 

megállapodás szerinti időszak végén, 

hanem lehetővé kell tenni számukra azt is, 

hogy ezt bármikor kérelmezhessék, ha ez a 

mögöttes körülményekben bekövetkezett 

változás miatt szükségessé válik. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Abban az esetben, ha a 

munkavállalók bíróság vagy egyéb 

illetékes hatóság előtt olyan tényeket 

állítanak, amelyek alapján vélelmezni 

lehet, hogy az említett indokokból 

bocsátották el őket, a munkáltatót kell 

kötelezni annak bizonyítására, hogy az 

elbocsátásra nem a 4., az 5. vagy a 

6. cikkben említett szabadság kérelmezése 

vagy igénybevétele, illetve a 9. cikkben 

említett rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

került sor. 

(25) Abban az esetben, ha a 

munkavállalók bíróság vagy egyéb 

illetékes hatóság előtt olyan tényeket 

állítanak, amelyek alapján vélelmezni 

lehet, hogy az említett indokokból 

bocsátották el őket, a munkáltatót kell 

kötelezni annak bizonyítására, hogy az 

elbocsátásra nem a 4., az 5. vagy a 

6. cikkben említett szabadság kérelmezése 

vagy igénybevétele, illetve a 9. cikkben 

említett rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

került sor. Lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy a 

mikrovállalkozásokra e kötelesség miatt 

nehezedő terhet enyhítő intézkedéseket 

fogadjanak el. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Ez az irányelv nem írhat elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 

középvállalkozások alapítását és fejlődését. 

Ezért a tagállamok – elkerülendő, hogy a 

rendelkezések aránytalanul sújtsák a kis- és 

középvállalkozásokat – felkérést kapnak 

annak értékelésére, hogy az átültető jogi 

aktusuk milyen hatást gyakorol a kis- és 

középvállalkozásokra, különös 

figyelemmel a mikrovállalkozásokra és az 

adminisztratív teherre. 

(30) A tagállamokat ösztönözni kell 

annak biztosítására, hogy ne háruljon túl 

nagy teher a munkáltatókra az ezen 

irányelvből eredő pénzügyi kötelezettségek 

miatt. Konkrétabban, ez az irányelv nem 

írhat elő olyan közigazgatási, pénzügyi 

vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák 

az mkkv-k alapítását és fejlődését. Ezért a 

tagállamok – elkerülendő, hogy a 

rendelkezések aránytalanul sújtsák az 

mkkv-kat – felkérést kapnak annak 

értékelésére, hogy az átültető jogi aktusuk 

milyen hatást gyakorol az mkkv-kra, 

különös figyelemmel a 

mikrovállalkozásokra és az adminisztratív 

teherre. 
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Or. en 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik, a 

munkavállalói státusz megállapításának 

az Európai Unió Bírósága ítélkezési 

gyakorlatában meghatározott 

kritériumainak megfelelően. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával biztosított fizetett munkahelyi 

szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tíz éves kort. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését, vagy súlyosan 

negatív hatással lenne a munkáltató 
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szabadság elhalasztását. vállalkozására. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. 

Or. en 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok meghatározzák, 

hogy a munkavállalóknak milyen 

értesítési határidő betartásával kell 

tájékoztatniuk a munkáltatót a szülői 

szabadsághoz való jog gyakorlásakor. 

Ebbe az értesítésbe bele kell foglalni a 

szabadság időszakának kezdetét és végét. 

A tagállamoknak figyelembe kell venniük 

a munkavállalók és a munkáltatók 

érdekeit az ezen értesítési határidők 
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hosszának meghatározásakor. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók az 

alábbiak szerinti díjazásban vagy 

megfelelő juttatásban részesüljenek: 

 a) a 4. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott apasági szabadság esetén 

legalább a betegszabadság esetén járó 

összeggel egyenértékű díjazás vagy 

juttatás, biztosítva közben a nők és férfiak 

közötti egyenlő bánásmód tiszteletben 

tartását; 

 b) az 5. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott szülői szabadság esetén 

legalább a munkavállaló bruttó 

munkabérének 75%-ával egyenértékű 

díjazás vagy juttatás; 

 c) a 6. cikkben meghatározott 

gondozói szabadság esetén legalább a 

munkavállaló bruttó munkabérének 75%-

ával egyenértékű díjazás vagy juttatás. 

Or. en 
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Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tíz év alatti gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

arra, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérelmezzenek gondozás céljából. Az ilyen 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

észszerű korlátozások alá eshet. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók – 

különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások (mkkv-k) – és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. A munkáltató 

elhalaszthatja a kérelem teljesítését azzal 

az indokkal, hogy az súlyosan 

megzavarná a létesítmény megfelelő 

működését, vagy súlyosan negatív 

hatással lenne a munkáltató 

vállalkozására. 

Or. en 
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Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok intézkedéseket 

fogadhatnak el a mikrovállalkozásokra az 

e cikk szerinti kötelesség miatt nehezedő 

teher enyhítésére. 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. cikk 

 Csökkentést kizáró rendelkezés 

 (1) A tagállamok és/vagy a szociális 

partnerek az ezen irányelvben 

rögzítetteknél a munkavállalókra 

előnyösebb rendelkezéseket is 

fenntarthatnak vagy bevezethetnek. 

 (2) Ez az irányelv nem sérti az uniós 

jog konkrét rendelkezéseit, különösen a 

férfiak és a nők közötti egyenlő 

bánásmódra vagy az esélyegyenlőségre 

vonatkozó uniós jogszabályi 

rendelkezéseket. 

 (3) Ennek az irányelvnek a 

végrehajtása nem jelenthet jogalapot a 

munkavállalóknak nyújtott védelem 

általános szintjének csökkentésére. 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

A Bizottság által javasolt irányelv a szociális jogok európai pillérének egyik első elérendő 

célja. Alapja az "Új kezdet” kezdeményezés, amely a dolgozó szülők és gondozók munkája és 

magánélete közötti egyensúly megteremtésével kapcsolatos kihívásokat hivatott kezelni.  A 

kezdeményezés segít elérni a Szerződésben rögzített azon célkitűzéseket, amelyek a férfiak és 

nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségére és az egyenlő munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű foglalkoztatottság előmozdítására irányulnak.   

A jogalkotási javaslat célja, hogy a nők foglalkoztatásbeli alulreprezentáltságának 

problémáját kezelő célzott intézkedésekre koncentráljon a szakmai és a magánélettel 

összefüggő kötelezettségeik összeegyeztetése jobb feltételeinek megteremtése révén, illetve 

foglalkozik a nők egyenlőtlen bánásmódjával és az esélyegyenlőség hiányával is a 

munkaerőpiacon. Emellett ösztönzi a férfiak családi gondozóként betöltött szerepének 

megerősítését, amely a gyermekek javára is válik. Számos jelentés van arról, hogy igazolást 

nyert, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére vonatkozó 

intézkedések apák általi igénybevétele pozitív hatással bír a tekintetben, hogy csökken a nők 

által végzett nem fizetett családi munka relatív mennyisége, és a nőknek több ideje marad 

keresőtevékenység folytatására.  Támogatja ezzel a megkülönböztetésmentességet, és 

előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget.  A javasolt irányelv jelenlegi formájában minden 

olyan férfi és női munkavállalóra alkalmazandó, aki munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Új vagy magasabb minimumszabványok bevezetését kísérli meg a szülői, az apasági és a 

gondozói szabadság tekintetében, amelyek a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly 

elérését gátló, a szülők és a gondozók előtt álló anomáliák leküzdésében hivatottak segítséget 

nyújtani. Az előadó úgy véli, hogy ezek az intézkedések időszerűek és szükségesek a munka 

és a magánélet közötti egyensúly megteremtését célzó intézkedésekhez való hozzáférés 

javítása, valamint a társadalmunkban a változó munkarendhez való alkalmazkodás érdekében.  

Az előadó emellett úgy véli, hogy a minőségi, hozzáférhető és megfizethető 

gyermekgondozási infrastruktúra rendelkezésre állása a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikák döntő fontosságú elemének bizonyult a tagállamokban, 

amely elősegíti a nők gyors visszatérését a munkába és a megnövekedett munkaerőpiaci 

részvételüket. Ösztönzi ezért a tagállamokat a gyermekgondozási létesítmények javítására, és 

szeretné, ha ez a szövegben is tükröződne: egy ehhez kapcsolódó preambulumbekezdést 

javasolt ezért az irányelvben.  

Az EUMSZ 153. cikkének szellemében – amelyre az irányelvre irányuló javaslat is alapszik – 

az előadó szeretne a kis- és középvállalkozások (kkv-k) mellett a mikrovállalkozásokra is 

speciális hangsúlyt helyezni, mivel úgy véli, hogy a kkv-któl eltérő sajátos helyzetük és 

korlátaik miatt nagyobb nehézségekbe ütközhetnek az irányelv bizonyos részeinek 

végrehajtása során.  

A szöveg egészében gondoskodott róla az előadó, hogy további rendelkezések szóljanak a 

mikro-, kis- és középvállalkozásokról (mkkv-k) annak biztosítása érdekében, hogy az 

irányelvben ne írjanak elő olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátozásokat, amelyek 

gátolnák az ilyen vállalkozások alapítását és fejlődését, anélkül, hogy elvennénk a 

munkavállalóik jogát a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését célzó 
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intézkedések igénybevételétől.  Az előadó például az egyik módosításában – függetlenül attól, 

hogy a munkáltatónak teljesítenie kell- e az ilyen kérelmeket vagy sem – annak 

megfontolására hívta fel a figyelmet, hogy a rugalmas munkakörülmények nehézségeket 

okozhatnak az mkkv-knak.  

Azon aggodalomra válaszolva, hogy bizonyos adminisztratív terhek súlyosan károsíthatják a 

mikrovállalkozásokat, az előadó azt javasolta, hogy a tagállamoknak legyen lehetőségük a 

mikrovállalkozások terheit korlátozó intézkedések elfogadására a 12. cikken belül (Elbocsátás 

elleni védelem és bizonyítási teher), hogy elkerüljék annak kockázatát, hogy aránytalan terhet 

rónak az ilyen vállalkozásokra.  

A Bizottság fő javaslatai az alábbi úgy elemeket vezetik be a már érvényben lévők mellé: 

 • Az irányelv bevezeti a legalább 10 munkanapos apasági szabadsághoz való jogot a gyermek 

születésekor. Ez fontos új elem, figyelembe véve, hogy jelenleg nincsenek európai szintű 

minimumszabályok az apasági szabadságra vonatkozóan. Az előadó teljes mértékben 

támogatja ezt az új javaslatot, mivel jelentősen eltérnek az egyes tagállamokban az apák 

számára nyújtott lehetőségek és ösztönzők, hogy szabadságot vegyenek ki. Ahol van ilyen 

szabadság, ott is jelentős eltérések vannak a fizetés és a napok száma tekintetében.  

Az előadó úgy módosította a szöveget, hogy az örökbefogadása alkalmával is biztosítsa az 

apasági szabadsághoz való jogot. Egy gyermek születése vagy örökbefogadása alkalmával 

egyértelműen fontos, hogy az apa jelen legyen, és partnerével osztozzanak a feladatokon. Ez a 

kötődés ideje, ami mind a gyermek, mind az apa számára fontosnak bizonyult. Az előadó 

módosítást javasolt annak tisztázása érdekében, hogy az apaként megjelölt munkavállaló a 

nemzeti jogszabályok által meghatározott, vele egyenjogú társszülő is lehet.  

A díjazás vagy juttatás szintjével kapcsolatban az előadó megtartotta a Bizottság arra 

vonatkozó javaslatát, hogy az apasági szabadságot igénybe vevő személyek legalább a 

betegszabadság alatt járó juttatást kapják, tükrözve a gyermek születésekor járó szabadságra 

vonatkozó meglévő uniós jogszabályokat. 

• A javasolt irányelv életbe lépése után hatályon kívül kerülő, a szülői szabadságról szóló 

irányelv (2010/18/EU) tekintetében a munkavállalóknak legalább 4 hónapos egyéni szülői 

szabadsághoz van joguk gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor, amelyből egy hónap 

nem átruházható. Ezt legalább a gyermek 8 éves koráig lehet kivenni. Jelenleg nincs 

kötelezettség a szülői szabadság alatti díjazással kapcsolatban, és a tagállamok, illetve a 

szociális partnerek feladata az ilyen szabadságra vonatkozó részletes feltételek 

meghatározása.   

A jelenlegi javaslat ugyanakkor megerősíti a szülői szabadsághoz való jogot azáltal, hogy 

legalább a betegszabadság alatt járó díjazást ír elő, és előírja az egyik szülőről a másikra való 

átruházást tilalmát is. A szülőknek joguk lesz a teljes szabadság rugalmas módon való 

kivételére is, a szabadság jogosultságaként pedig 8 évről 12 évre emelik a gyermek életkorát.  

Az előadó egyetért ezzel a javaslattal, mivel a jelenlegi uniós jogi keret csak korlátozott 

mértékben ösztönzi a férfiakat arra, hogy egyenlő mértékben vegyék ki részüket a gondozási 

feladatokból. Számos jelentés van arról, hogy igazolást nyert, hogy a munka és a magánélet 

közötti egyensúly megteremtésére vonatkozó intézkedések apák általi igénybevétele pozitív 

hatással bír a tekintetben, hogy csökken a nők által végzett nem fizetett családi munka relatív 

mennyisége, és a nőknek több ideje marad keresőtevékenység folytatására.   

Másrészről viszont, bár az előadó egyetért azzal, hogy a szülői szabadságnak fizetett 
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szabadságnak kell lennie, eltér a bizottsági javaslattól, és azt javasolja, hogy a munkavállaló a 

bruttó munkabérének legalább 75%-ával egyenértékű díjazást vagy juttatást kapjon.  Az 

előadó úgy véli, hogy ha uniós szinten állapítanak meg egy adott fizetési százalékot, azzal 

kezelni lehet az egyes tagállamokban a betegszabadság alatt járó juttatások különböző szintje 

miatt kialakult anomáliákat, és ez egyenlő versenyfeltételeket teremthet minden munkavállaló 

számára, és hozzájárulhat, hogy több apa vegyen ki szülői szabadságot, akik számára a 

gazdasági megtérülés hiánya komoly visszatartó tényező a szülői szabadság ellen.  

Az előadó bevezetett egy javaslatot a szülői szabadságra vonatkozó kérelem jobb kezelésére a 

szabadságot kérelmező munkavállaló által a munkáltató felé biztosított egyértelmű értesítési 

határidő meghatározása révén, amelyben azt is pontosan meg kell határozni, hogy a 

munkavállaló mikor szándékozik gyakorolni a szülői szabadságra vonatkozó jogát. Az előadó 

úgy véli, hogy ez a munkáltatók javát is szolgálná a tervezés során, és a munkavállalók javát 

is, mivel lehetőséget biztosít számukra, hogy akkor vehessék ki ezt a szabadságot, amikor erre 

a legnagyobb szükségük van. Ez még inkább releváns az mkkv-k esetében, mivel ezek nem 

engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy nagy számú munkavállalójuk legyen, vagy hogy 

a további ideiglenes munkavállalók felvételéhez szükséges pénzügyi forrásokkal 

rendelkezzenek. 

• Az előadó üdvözli az arra irányuló javaslatot, hogy bevezessék a gondozói 

szabadságot a súlyosan beteg vagy gondozásra szoruló hozzátartozójukat ellátó 

munkavállalók számára. A szabadság legalább öt nap lesz évente, az alatta járó díjazás pedig 

legalább a betegszabadság alatt járó juttatás szintje. Az előadó azt javasolja, hogy a gondozói 

szabadság alatt inkább a bruttó munkabérének legalább 75%-ával egyenértékű díjazást vagy 

juttatást kapjon a munkavállaló.  

• Ezzel párhuzamosan az új javaslat a legalább 12 éves korú gyermekek minden 

dolgozó szülőjére kiterjeszti a rugalmas munkakörülmények iránti kérelemhez, valamint a 

szülői szabadság kivételéhez való jogot is. Az előadó megérti, hogy ez bizonyos nehézségeket 

generálhat, főleg az mkkv-k számára, és ezért a minimum életkort 10 évre változtatta.  


