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Módosítás  19 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 153. 

cikke (1) bekezdésének i) pontjára és 153. 

cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 153. 

cikke (1) bekezdésének i) pontjára és 153. 

cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 

valamint 157. cikkének (3) bekezdésére, 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 153. 

cikke (1) bekezdésének i) pontjára és 153. 

cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 153. 

cikke (1) bekezdésének i) pontjára és 153. 

cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 

valamint 157. cikkének (3) bekezdésére, 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 153. cikke (1) 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 153. cikke (1) 
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bekezdésének i) pontja lehetővé teszi az 

Unió számára, hogy a férfiak és nők 

munkaerőpiaci esélyegyenlősége és az 

egyenlő munkahelyi bánásmód terén 

támogassa és kiegészítse a tagállamok 

tevékenységeit. 

bekezdésének i) pontja lehetővé teszi az 

Unió számára, hogy a férfiak és nők 

munkaerőpiaci esélyegyenlősége és az 

egyenértékű munkahelyi bánásmód terén 

támogassa és kiegészítse a tagállamok 

tevékenységeit. 

Or. pt 

 

Módosítás  22 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 23. cikke megköveteli, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőséget minden 

területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

(2) A nemek közötti egyenlőség az 

Unió egyik alapelve. Az Európai Unióról 

szóló szerződés 3. cikke értelmében az 

Unió célja a társadalmi kirekesztés és 

megkülönböztetés elleni küzdelem, a 

társadalmi igazságosság és védelem 

előmozdítása, a nők és férfiak közötti 

egyenlőség, a nemzedékek közötti 

szolidaritás és a gyermekek jogainak 

védelme. Hasonlóképpen, az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának III. címe alapján a 

törvény előtt mindenki egyenlő, a 21. és 

23. cikk pedig tiltja a megkülönböztetést, 

és megköveteli, hogy az egyenlőséget 

minden területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 23. cikke megköveteli, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőséget minden 

területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió célja a társadalmi 

kirekesztés és megkülönböztetés elleni 

küzdelem, a társadalmi igazságosság és 

védelem előmozdítása, a nők és férfiak 

közötti egyenlőség, a nemzedékek közötti 

szolidaritás és a gyermekek jogainak 

védelme. Hasonlóképpen, az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 23. cikke 

megköveteli, hogy a nők és férfiak közötti 

egyenlőséget minden területen, így a 

foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás 

területén is biztosítani kell. 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 23. cikke megköveteli, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőséget minden 

területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 8. cikke szerint pedig a nők és 

férfiak közötti egyenlőséget az Európai 

Unió minden tevékenységében elő kell 

mozdítani. Hasonlóképpen, az Európai 

Unió Alapjogi Chartájának 23. cikke 

megköveteli, hogy a nők és férfiak közötti 

egyenlőséget minden területen, így a 

foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás 

területén is biztosítani kell. 

Or. en 



 

PE619.262v01-00 6/183 AM\1148580HU.docx 

HU 

 

Módosítás  25 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 23. cikke megköveteli, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőséget minden 

területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

(2) A férfiak és nők közötti egyenlőség 

az Unió egyik alapelve. Az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke 

értelmében az Unió egyik célja a nők és 

férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. 

Hasonlóképpen, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 23. cikke megköveteli, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenértékűséget 

minden területen, így a foglalkoztatás, a 

munkavégzés és a díjazás területén is 

biztosítani kell. 

Or. pt 

 

Módosítás  26 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az EUMSZ 8. cikke szerint az 

Uniónak minden tevékenysége során 

törekednie kell az egyenlőtlenségek 

kiküszöbölésére, valamint a nők és férfiak 

közötti egyenlőség előmozdítására. 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Tekintettel az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának a magán- és a 

családi élet tiszteletben tartásáról szóló 7. 

cikkére és a házasságkötéshez és a 

családalapításhoz való jogról szóló 9. 

cikkére. 

Or. de 

 

Módosítás  28 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Romana Tomc, Anna Záborská, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ezen irányelv egyik rendelkezése 

sem értelmezhető úgy, hogy érinti a 

tagállamok kizárólagos hatáskörét a 

házasságkötéshez való jog és a 

családalapításhoz való jog meghatározása 

terén, összhangban az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 9. cikkével. 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A gondozási tevékenység ellátása 

miatti munkából való távolmaradás nem 

jelent szabadságot, ellenkezőleg, a 

gondozás munkát jelent. A „szülési 

szabadság”, az „apasági szabadság”, a 

„szülői szabadság” vagy a „gondozási 

szabadság” fogalma ugyancsak 
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félreérthető, ezért mellőzendő. 

Következésképpen helyénvaló lenne a 

„szabadság” fogalmát egységesen 

kiigazítani és „munkából való 

távolmaradásra” változtatni. 

Or. de 

 

Módosítás  30 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

(4) Minden uniós tagállam részes fele 

a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek, általánosabb 

összefüggésben pedig minden uniós 

tagállamnak elő kell mozdítania és 

védelmeznie kell az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatában rögzített 

összes alapvető jogot. Emellett az 

Egyezmény preambulumának x) pontja 

hangsúlyozza, hogy a család a társadalom 

természetes és alapvető közösségi egysége, 

valamint, hogy a család jogosult a 

társadalmi és az állami védelemre, 

továbbá hogy a fogyatékossággal élő 

személyeknek és családtagjaiknak meg 

kell kapniuk a szükséges védelmet és 

támogatást, amely lehetővé teszi, hogy a 

családok hozzájárulhassanak a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak 

teljes és egyenlő gyakorlásához. Az Unió 

részes fele a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezménynek. Az említett egyezmény 

rendelkezései ezért az egyezmény 

hatálybalépésétől fogva szerves részét 

képezik az Európai Unió jogrendjének, és 

az uniós jogszabályokat lehetőség szerint 

olyan módon kell értelmezni, amely 

összhangban van az egyezménnyel. Az 

egyezmény – egyebek mellett – a 7. 

cikkében előírja, hogy a feleknek minden 
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szükséges intézkedést meg kell hozniuk 

annak érdekében, hogy a fogyatékossággal 

élő gyermekek számára más gyermekekkel 

azonos alapon biztosítsák valamennyi 

emberi jog és alapvető szabadság teljes 

körű gyakorlását. 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Rosa Estaràs Ferragut, Verónica Lope Fontagné 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

Emellett az Egyezmény 23. cikke előírja, 

hogy a részes államok minden szükséges 

és hatékony intézkedést megtesznek a 

fogyatékossággal élő személyekkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetéséért a házasság, a család, a 

szülői szerep és a rokoni kapcsolatok 

terén. 

Or. en 



 

PE619.262v01-00 10/183 AM\1148580HU.docx 

HU 

Indokolás 

A gyermekeknek és a gondozásra szoruló embereknek a szegregáció és a társadalmi 

kirekesztés elkerülése érdekében közösségi alapú szolgáltatásokat kell nyújtani. A 

közösségben nyújtott szolgáltatások (azaz a gyermekgondozási szolgáltatások, az időseknek 

nyújtott gondozás, a mentális egészségügyi szolgáltatások) a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyt is elősegítik a szülők és gondozók számára. E terminológia használata 

összhangban van a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnvel, 

amelyet az Európai Unió és valamennyi tagállama ratifikált. 

 

Módosítás  32 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

Emellett az Egyezmény 23. cikke előírja, 

hogy a részes államok minden szükséges 

és hatékony intézkedést megtesznek a 

fogyatékossággal élő személyekkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetéséért a házasság, a család, a 

szülői szerep és a rokoni kapcsolatok 

terén. 

Or. en 
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Módosítás  33 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

Emellett az Egyezmény 23. cikke 

értelmében a részes államok minden 

szükséges és hatékony intézkedést 

megtesznek a fogyatékossággal élő 

személyekkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés megszüntetéséért a 

házasság, a család, a szülői szerep és a 

rokoni kapcsolatok terén. 

Or. en 

 

Módosítás  34 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

(4) Az Unió részes fele a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek. Az említett 

egyezmény rendelkezései ezért az 

egyezmény hatálybalépésétől fogva szerves 

részét képezik az Európai Unió 

jogrendjének, és az uniós jogszabályokat 

lehetőség szerint olyan módon kell 

értelmezni, amely összhangban van az 

egyezménnyel. Az egyezmény – egyebek 

mellett – a 7. cikkében előírja, hogy a 

feleknek minden szükséges intézkedést 

meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek számára 

más gyermekekkel azonos alapon 

biztosítsák valamennyi emberi jog és 

alapvető szabadság teljes körű gyakorlását. 

Emellett az Egyezmény 23. cikke előírja, 

hogy a részes államok minden szükséges 

és hatékony intézkedést megtesznek a 

fogyatékossággal élő személyekkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetéséért. 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Minden tagállam aláírta és 

ratifikálta az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a gyermek jogairól szóló 

egyezményét, és ezért jogilag köteles 

minden intézkedést megtenni a szóban 

forgó jogok érvényesítése érdekében. Az 

Egyezmény 18. cikke egyebek mellett 

előírja, hogy a felelősség a gyermek 

neveléséért és fejlődésének biztosításáért 

elsősorban a szülőkre, illetőleg, adott 
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esetben a gyermek törvényes képviselőire 

hárul. Ezeket cselekedeteikben 

mindenekelőtt a gyermek mindenek felett 

álló érdekének kell vezetnie. Arra a 

kötelességükre is emlékezteti a részes 

államokat, hogy minden megfelelő 

intézkedést meg kell tenniük annak 

érdekében, hogy a dolgozó szülők 

gyermekei számára biztosítsák olyan 

szolgáltatások és gyermekőrző 

intézmények igénybevételének jogát, 

amelyekre jogosultak. 

Or. en 

 

Módosítás  36 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, João Pimenta 

Lopes, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Minden tagállam aláírta és 

ratifikálta az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a gyermek jogairól szóló 

egyezményét, és ezért jogilag köteles 

minden intézkedést megtenni a szóban 

forgó jogok érvényesítése érdekében. Az 

Egyezmény 18. cikke egyebek mellett 

előírja, hogy a felelősség a gyermek 

neveléséért és fejlődésének biztosításáért 

elsősorban a szülőkre, illetőleg, adott 

esetben a gyermek törvényes képviselőire 

hárul. Ezeket cselekedeteikben 

mindenekelőtt a gyermek mindenek felett 

álló érdekének kell vezetnie. Arra a 

kötelességükre is emlékezteti a részes 

államokat, hogy minden megfelelő 

intézkedést meg kell tenniük annak 

érdekében, hogy a dolgozó szülők 

gyermekei számára biztosítsák olyan 

szolgáltatások és gyermekőrző 

intézmények igénybevételének jogát, 

amelyekre jogosultak. 
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Or. en 

 

Módosítás  37 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A család- és gyermekbarát 

környezet a munkaerőért és a 

személyzetért folytatott globális 

versenyben bizonyíthatóan meghatározó, 

a helyválasztást befolyásoló tényezőt 

jelent. Az EU-nak belső piacként és 

globális jelentőségű gazdasági régióként 

kell ezt figyelembe vennie. A családbarát 

környezet megteremtésének ezért minden 

szakpolitikai terület horizontális 

megközelítésévé kell válnia, és 

kézzelfoghatóan meg kell jelennie az 

európai családstratégia és a szociális 

jogok pillére keretén belül. 

Or. de 

 

Módosítás  38 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, João Pimenta 

Lopes, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, megkönnyítik a férfiak számára 

a gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, ösztönzik és megkönnyítik a 

férfiak számára a gondozási feladatokban 

való részvételt a nőkkel egyenértékű 

módon, és felszámolják a nemek közötti 
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különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

különbségeket a jövedelmek, a díjazás és a 

nyugdíjak tekintetében. Az ilyen 

szakpolitikáknak kiemelten kell kezelniük 

a nemi sztereotípiák csökkentését, a 

gondozási feladatok elismerését és 

újraelosztását, a minőségi standardok 

kidolgozását és végrehajtását a gondozási 

szolgáltatások minden típusa tekintetében, 

valamint figyelembe kell venniük a nők 

alacsonyabb foglalkoztatási rátájának az 

EU GDP-jében kifejezett költségét1a, a 

demográfiai változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait, valamint a 

gondozási feladatok által jelentett 

aránytalan terhet, amelyek teljesítését 

mint a női jelleg következményét hibásan 

elvárják a nőktől. Különös figyelmet kell 

fordítani a nők sérülékeny csoportjainak, 

például az egyedülálló szülőknek, 

fogyatékossággal élő nőknek, migráns 

hátterű nőknek és etnikai kisebbségekhez 

tartozó nőknek a munkaerő-piaci 

részvételére. 

 __________________ 

 1a Eurofound (2016): The Gender 

Employment Gap: Challenges and 

solutions (A nemek közötti foglalkoztatási 

szakadék: Kihívások és megoldások) – 

Összefoglaló. Az Európai Unió kiadványa. 

Luxemburg. Elérhető: 

https://www.eurofound.europa.eu/publicat

ions/executive- summary/2016/labour-

market/the-gender-employment-gap-

challenges-and-solutions-executive-

summary 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, megkönnyítik a férfiak számára 

a gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, ösztönzik és megkönnyítik a 

férfiak számára a gondozási feladatokban 

való részvételt a nőkkel egyenértékű 

módon, és felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek, a díjazás és a 

nyugdíjak tekintetében. Az ilyen 

szakpolitikáknak kiemelten kell kezelniük 

a nemi sztereotípiák csökkentését, a 

gondozási feladatok elismerését és 

újraelosztását, a gondozási szolgáltatások 

minden típusa tekintetében a minőségi 

standardok kidolgozását és végrehajtását, 

valamint figyelembe kell venniük a 

demográfiai változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, megkönnyítik a férfiak számára 

a gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a munkához való 

hozzáférés terén az egyenlőség 

megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, valamint a férfiak 

gyermekgondozásban való részvételét, 

megkönnyítik a férfiak számára a 

gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek, a díjazás és a 
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elöregedésének a hatásait. nyugdíjak tekintetében. Az ilyen 

szakpolitikáknak kezelniük kell a negatív 

demográfiai változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

Or. en 

 

Módosítás  41 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, megkönnyítik a férfiak 

számára a gondozási feladatokban való 

részvételt a nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenértékűség megteremtéséhez azáltal, 

hogy előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

részvételét, ösztönzik a férfiakat a 

gondozási feladatokban való részvételre a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

Or. pt 

 

Módosítás  42 

Brando Benifei 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 

(5) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti 

egyenlőség megteremtéséhez azáltal, hogy 

előmozdítják a nők munkaerőpiaci 
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részvételét, megkönnyítik a férfiak számára 

a gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait. 

részvételét, megkönnyítik a férfiak számára 

a gondozási feladatokban való részvételt a 

nőkkel egyenértékű módon, és 

felszámolják a nemek közötti 

különbségeket a jövedelmek és díjazás 

tekintetében. Az ilyen szakpolitikáknak 

figyelembe kell venniük a demográfiai 

változásokat, így a népesség 

elöregedésének a hatásait, valamint 

ezeknek a gondozási feladatokra 

gyakorolt hatását. Ezen újonnan 

felmerülő kihívás kezelése ma már 

létfontosságú annak biztosítása 

érdekében, hogy felkészítsék a munka és a 

magánélet egyensúlyára irányuló 

szakpolitikákat a jövőbeli munkára. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A munka és a magánélet 

egyensúlyára irányuló szakpolitikáknak 

tükrözniük kell azt a tényt is, hogy a 

gyermekek és az eltartott hozzátartozók 

rendelkezésére álló elégséges számú 

gondozási létesítmény kulcsfontosságú 

előfeltétel a nők nagyobb mértékű 

munkaerőpiaci részvételéhez. További 

kiegészítő intézkedésekre van szükség a 

munka és a magánélet egyensúlyát 

megteremtő holisztikus környezet 

biztosítása érdekében. E célból az 

Uniónak támogatnia kell a tagállamokat a 

gyermekgondozási létesítményekre 

vonatkozóan az Európai Tanács 

barcelonai ülésén 2002 márciusában 

meghatározott célkitűzések elérésében, az 

egyéb önkéntes eszközök bevezetésének 

tekintetében, beleértve a munkaadók arra 

történő ösztönzését is, hogy gondozási 
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létesítményeket biztosítsanak a 

munkavállalók számára, valamint a 

második keresőket visszatartó fékek 

megszüntetésében, amelyek 

megakadályozzák a nőket, hogy 

belépjenek a munkaerőpiacra, vagy teljes 

munkaidőben dolgozzanak. Az Uniónak 

fel kell használnia az európai szemesztert 

a tagállamok ezen intézkedéseinek 

támogatására, kellően figyelembe véve a 

tagállamok által az államháztartás 

megerősítésére tett 

kötelezettségvállalásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A munka és a magánélet közötti 

egyensúllyal az informális gondozók – 

akik jelenleg Unió-szerte az összes 

gondozás 80%-át látják el díjmentesen – 

tekintetében foglalkozó szakpolitikák 

relevánsak és arányosak a demográfiai 

változás által támasztott kihívásokhoz 

képest. Ezek a szakpolitikák egyrészről 

hozzájárulnak a gondozás iránti növekvő 

kereslet és a kisebb és földrajzilag 

szétszórtabb családok hatásainak 

mérsékléséhez, másrészről növelik a 

munkaerőpiacra belépőt nők számát, 

csökkentve a informális gondozás 

potenciálját. Európában a informális 

gondozás elterjedtségéhez néhány 

országban az állami kiadásokra nehezedő 

nyomás társul, ami a jövőben még 

fontosabbá teszi ezt a fajta támogatást. 

Ezért egyértelmű, hogy a informális 

gondozás iránti szükségleteket támogatni 

kell, és e tekintetben elengedhetetlenek az 

olyan intézkedések, amelyek lehetővé 
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teszik a gondozók számára a gondozás és 

a munka összekapcsolását. 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az informális gondozók vagy 

családi gondozók Unió-szerte jelenleg az 

összes gondozás 80%-át biztosítják 

díjmentesen. Európában az informális 

gondozás elterjedtségéhez néhány 

országban az állami kiadásokra nehezedő 

nyomás társul, ami a jövőben még 

fontosabbá teszi ezt a fajta támogatást. 

Ezért egyértelmű, hogy az informális 

gondozást támogatni kell, és e tekintetben 

elengedhetetlenek az olyan intézkedések, 

amelyek lehetővé teszik a gondozók 

számára a gondozás és a munka 

összekapcsolását. 

Or. en 

 

Módosítás  46 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az EU-ban tapasztalt demográfiai 

válság és az alacsony születési arány 

elválaszthatatlan azoktól a politikáktól, 

amelyek a munkanélküliséget, a 

szegénységet, a munkahelyeken az 

anyasági és apasági jogok megsértését és 

be nem tartását, valamint az alacsony 
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fizetéseket, a munkaidő növekedését és 

deregulációját és a szülők gazdasági 

helyzetétől független hozzáférést biztosító 

szociális gyermekgondozási létesítmények 

állami hálózatának hiányát idézik elő. 

Or. pt 

 

Módosítás  47 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak a 

nők munkaerőpiacon való részvételét kell 

ösztönöznie a nemek közötti bérszakadék 

felszámolása és a nőket egyre inkább 

érintő szegénység leküzdése által. 

Or. it 

 

Módosítás  48 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az anyaság társadalmi szerepének 

elismerése nem pusztán az alacsony 

születési arány megfordításához járul 

hozzá, hanem multiszektorális válaszokat 

is igényel, különös tekintettel a gazdasági 

és társadalmi kérdésekre. Sürgősen 

jogosultságokat biztosító munkahelyeket 

kell teremteni, és véget kell vetni a 

munkahelyi szegénységnek és 

bizonytalanságnak; növelni kell a béreket; 

meg kell szervezni és csökkenteni kell a 

munkaidőt úgy, hogy lehetőség legyen a 
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munka és a magánélet közötti egyensúly 

javítására; meg kell erősíteni az anyasági, 

az apasági és a szülői jogokat, valamint az 

alapjogok betartásának hatékony 

biztosítását; növelni kell a szociális ellátás 

értékét és az ahhoz való hozzáférés körét, 

különös tekintettel a családi 

támogatásokra; olyan adópolitikát kell 

kialakítani, amely mentesít a 

munkavállalók jövedelme és a 

magánháztartások fogyasztása utáni 

fizetés alól; bölcsődékből és gyermekeket 

kiszolgáló létesítményekből álló állami 

hálózatot kell létrehozni; meg kell 

erősíteni a nemzeti közegészségügyi 

szolgáltatások részét képező, általános és 

ingyenes alapellátást és kórházi ellátást a 

szexuális és reproduktív egészséghez, a 

családtervezéshez, az anyák és gyermekek 

egészségéhez való hozzáférés, a meddőség 

területének megerősítése, valamint a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

nyújtott támogatás megerősítésének 

biztosításával; lehetővé kell tenni az 

ingyenes és jó minőségű közoktatási 

rendszerhez való hozzáférést, valamint a 

megfizethető lakhatást. 

Or. pt 

 

Módosítás  49 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Uniós szinten már több, a nemek 

közötti egyenlőség és a 

munkakörülmények területére vonatkozó 

irányelv is foglalkozik a munka és a 

magánélet közötti egyensúly 

szempontjából lényeges egyes kérdésekkel, 

többek között a 2006/54/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv16, a 

2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi 

(6) Uniós szinten már több, a nemek 

közötti egyenértékűség és a 

munkakörülmények területére vonatkozó 

irányelv is foglalkozik a munka és a 

magánélet közötti egyensúly 

szempontjából lényeges egyes kérdésekkel, 

többek között a 2006/54/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv16, a 

2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi 
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irányelv17, a 92/85/EGK tanácsi irányelv18, 

a 97/81/EK tanácsi irányelv19, valamint a 

2010/18/EU tanácsi irányelv20. 

irányelv17, a 92/85/EGK tanácsi irányelv18, 

a 97/81/EK tanácsi irányelv19, valamint a 

2010/18/EU tanácsi irányelv20. 

__________________ __________________ 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a 

férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 

és munkavégzés területén történő 

megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 

23. o.). 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a 

férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és 

egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás 

és munkavégzés területén történő 

megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 

23. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az 

önálló vállalkozói tevékenységet folytató 

férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 

elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az 

önálló vállalkozói tevékenységet folytató 

férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 

elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.). 

18 A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. 

október 19.) a várandós, a gyermekágyas 

vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések 

bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 

89/391/EGK irányelv 16. cikke 

(1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 

1992.11.28., 1. o.). 

18 A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. 

október 19.) a várandós, a gyermekágyas 

vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések 

bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 

89/391/EGK irányelv 16. cikke 

(1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 

1992.11.28., 1. o.). 

19 A Tanács 97/81/EK irányelve (1997. 

december 15.) az UNICE, a CEEP és az 

ESZSZ által a részmunkaidős 

foglalkoztatásról kötött 

keretmegállapodásról – Melléklet: 

Keretmegállapodás a részmunkaidős 

foglalkoztatásról (HL L 14., 1998.1.20., 

9. o.). 

19 A Tanács 97/81/EK irányelve (1997. 

december 15.) az UNICE, a CEEP és az 

ESZSZ által a részmunkaidős 

foglalkoztatásról kötött 

keretmegállapodásról – Melléklet: 

Keretmegállapodás a részmunkaidős 

foglalkoztatásról (HL L 14., 1998.1.20., 

9. o.). 

20 A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. 

március 8.) a BUSINESSEUROPE, az 

UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a 

szülői szabadságról kötött, felülvizsgált 

keretmegállapodás végrehajtásáról és a 

96/34/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 68., 2010.3.18., 13. o.). 

20 A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. 

március 8.) a BUSINESSEUROPE, az 

UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a 

szülői szabadságról kötött, felülvizsgált 

keretmegállapodás végrehajtásáról és a 

96/34/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 68., 2010.3.18., 13. o.). 

Or. pt 
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Módosítás  50 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok által 2017. november 

17-én kihirdetett szociális jogok európai 

pillérének az a célja, hogy új és 

hatékonyabb jogokat biztosítson az Unió 

polgárai számára. A pillér 20 alapelvre 

épül, többek között a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó 2. elvre, az 

esélyegyenlőségre vonatkozó 3. elvre és a 

munka és a magánélet egyensúlyára 

vonatkozó 9. elvre. Ez utóbbi megállapítja, 

hogy a szülőknek és a gondozási 

feladatokat ellátó személyeknek joguk van 

a megfelelő szabadsághoz, a rugalmas 

munkavégzéshez és a gondozási 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. 

Gondozási feladataik ellátása érdekében a 

nőknek és férfiaknak egyenlő 

hozzáféréssel kell rendelkezniük a külön 

szabadsághoz, és ösztönözni kell őket 

arra, hogy azt kiegyensúlyozott módon 

vegyék igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok által 2017. november 

17-én kihirdetett szociális jogok európai 

pillérének az a célja, hogy új és 

hatékonyabb jogokat biztosítson az 

európai polgárok számára. A pillér 20 
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alapelvre épül, ezek közül a 2. elv a nemek 

közötti egyenlőségre, a 3. elv az 

esélyegyenlőségre, a 9. elv pedig a munka 

és a magánélet egyensúlyára vonatkozik. 

Ez utóbbi megállapítja, hogy a szülőknek 

és a gondozási feladatokat ellátó 

személyeknek joguk van a megfelelő 

szabadsághoz, a rugalmas 

munkavégzéshez és a gondozási 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. 

Gondozási feladataik ellátása érdekében a 

nőknek és férfiaknak egyenlő 

hozzáféréssel kell rendelkezniük a külön 

szabadsághoz, és ösztönözni kell őket 

arra, hogy azt kiegyensúlyozott módon 

vegyék igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  52 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Hangsúlyozza, hogy a munka és a 

magánélet közötti egyensúly előmozdítását 

szolgáló politika nem függetleníthető a 

munkaügyi szabályozástól, amely megvédi 

a munkavállalók jogait, véget vet a 

rugalmas munkaidőnek és 

munkaviszonyoknak, és meggátolja a 

bizonytalan foglalkoztatást. Megállapítja 

továbbá, hogy a bérek növelése, a 

munkaidő csökkentésének szabályozása, a 

munkavédelem és a társadalombiztosítás, 

valamint az általánosan hozzáférhető 

közszolgáltatások megléte alapvető 

tényezők a munka, a pihenés és a 

szabadidő arányos eloszlásának 

biztosításához. 

Or. pt 
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Módosítás  53 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az Európai Parlament „ A válság 

hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok 

ellátáshoz való hozzáférésére” című, 

2013. évi saját kezdeményezésű jelentése 

(2013/2044) kifejezetten szorgalmazza egy 

gondozók szabadságáról szóló irányelv 

elfogadását. 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az Európai Parlament „ A válság 

hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok 

ellátáshoz való hozzáférésére” című, 

2013. évi saját kezdeményezésű jelentése 

(2013/2044) kifejezetten szorgalmazza egy 

gondozók szabadságáról szóló irányelv 

elfogadását. 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A gondozókat és szülőket, 
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különösen a nőket érintő hátrányok 

elkerülése érdekében az apasági 

szabadságnak, a szülői szabadságnak és a 

gondozói szabadságnak továbbra is a 

lehetséges mértékig – ami azt jelenti, hogy 

akár 100%-ban is – hozzá kell járulnia a 

nyugdíj-jogosultságokhoz. 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Marijana Petir, Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) Az Európai Szociális Chartával, 

annak kiegészítő jegyzőkönyvével és 

felülvizsgált változatával összhangban, 

különös tekintettel ez utóbbi I. és II. 

részére, valamint 2., 4., 16. és 27. cikkére, 

a családi feladatokat ellátó munkavállalók 

számára egyenlő esélyeket és egyenlő 

bánásmódot kell biztosítani, beleértve a 

munkavállalók pihenőidőhöz való jogát is, 

aminek adott esetben figyelembe kell 

vennie egy általános heti pihenőnapot, 

amely egybeesik az adott országban vagy 

régióban hagyományosan vagy a szokások 

alapján pihenőnapként elismert napokkal. 
A munka és a magánélet közötti egyensúly 

azonban továbbra is jelentős kihívást jelent 

sok szülő és gondozási kötelezettséggel 

bíró munkavállaló számára, ami 

hátrányosan befolyásolja a nők 

foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 
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vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

Emellett munkaórák egyre gyakrabban 

nyúlnak a késő esti órákba, a 

munkavállalók azzal szembesülnek, hogy 

éjszaka, ünnepnapokon vagy hétvégéken 

megszakítás és pihenőidő nélkül kell 

dolgozniuk, ami megnehezíti a 

munkavállalók számára a munka és a 

gyermekekkel és az eltartottakkal 

szembeni kötelezettségei teljesítésének 

összeegyeztetését. 

Or. en 

Indokolás 

A szöveg összhangban van az Európai Szociális Charta fent említett cikkeivel, különösen a 

2. cikkel, az Európai Parlamentnek a szociális jogok európai pilléréről szóló 

állásfoglalásával (G. preambulumbekezdés), valamint az EGSZB-nek a dolgozó szülők és 

gondozók munkája és magánélete közötti egyensúlyról szóló véleményével. 

 

Módosítás  57 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 
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teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

teljesítésével. Az adatok szerint a 

gondozási vagy támogatási szükséglettel 

rendelkező hozzátartozók vagy eltartottak 

is hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról, 

aminek káros következményei vannak a 

társadalombiztosítási jogosultságaik, 

különösen a nyugdíjak terén, és növeli a 

szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

kockázatát, különösen időskorban. 

Or. en 

 

Módosítás  58 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

feladatok között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozók vagy eltartottak is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról, 

aminek káros következményei vannak a 

társadalombiztosítási jogosultságaik, 

különösen a nyugdíjak terén, és növeli a 

szegénység és a társadalmi kirekesztettség 
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kockázatát, különösen időskorban. 

Or. en 

 

Módosítás  59 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 
hozzátartozók is hátrányosan befolyásolják 

a nők foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen vagy részlegesen kiesnek a 

munkaerőpiacról. 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Renate Weber, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

feladatok között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

Or. en 

 

Módosítás  61 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja 

elsősorban a nők foglalkoztatását. A nők 

munkaerőpiaci alulreprezentáltságának 

egyik meghatározó oka a 

foglalkoztatáshoz való hozzáférés, a 

munkabér, a munkatípus, valamint a 

munkaviszony szerinti diszkrimináció 

mellett az, hogy nehéz egyensúlyt 

teremteni a munkával és a családdal 

kapcsolatos felelősségek között. A 
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teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

munkaviszony helyzetének romlása, a 

bérek szerinti megkülönböztetés és az 

elsősorban a nőket érinti alacsony bérek, 

a társadalombiztosítás és az anyasági és 

az apasági jogok védelmének alacsony 

szintje, valamint a gyermekgondozási 

segítség korlátozott rendelkezésre állása 

azt idézi elő, hogy a gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

jelentős mértékben hátrányosan 

befolyásolják a nők foglalkoztatását, és 

számos olyan nő van, akik emiatt teljesen 

kiesnek a munkaerőpiacról. 

Or. pt 

 

Módosítás  62 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 
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emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

Ennek viszont negatív pénzügyi 

következményei vannak, mivel mindez 

érintheti e gondozók társadalombiztosítási 

és nyugdíjjogosultságait. A kutatások és a 

gyakorlat is bizonyítják annak gazdasági 

eredményességét, ha kezelik a dolgozó 

gondozók szükségleteit, ideértve az olyan 

eredményeket, mint a távollét csökkenése, 

a személyzet odavonzása és megtartása, 

valamint a személyzet jobb motiváltsága. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

Ennek viszont negatív pénzügyi 

következményei lehetnek, mivel mindez 

érintheti e gondozók társadalombiztosítási 

és nyugdíjjogosultságait. Gazdaságilag 

kifejezetten eredményes, ha kezelik a 

dolgozó gondozók szükségleteit, hiszen ez 
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jobb eredményeket érhet el, mint például a 

távollét csökkenése, a személyzet 

odavonzása és megtartása, valamint a 

személyzet jobb motiváltsága. 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami hátrányosan befolyásolja a 

nők foglalkoztatását. A nők munkaerőpiaci 

alulreprezentáltságának egyik fő oka az, 

hogy nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkával és a családdal kapcsolatos 

kötelezettségek között. A gyermekvállalást 

követően a nők általában kisebb 

óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

(7) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly azonban továbbra is jelentős 

kihívást jelent sok szülő és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállaló 

számára, ami különösen hátrányosan 

befolyásolja a nők foglalkoztatását. A nők 

munkaerőpiaci alulreprezentáltságának 

egyik fő oka az, hogy nehéz egyensúlyt 

teremteni a munkával és a családdal 

kapcsolatos kötelezettségek között. A 

gyermekvállalást követően a nők általában 

kisebb óraszámban végeznek 

keresőtevékenységet, és több időt töltenek 

fizetés nélküli gondozási feladataik 

teljesítésével. Az adatok szerint a beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozók is 

hátrányosan befolyásolják a nők 

foglalkoztatását, és vannak nők, akik 

emiatt teljesen kiesnek a munkaerőpiacról. 

Or. pt 

 

Módosítás  65 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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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 szülői 

szabadság átruházhatósága és a teljes 

mértékben 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 

nemi sztereotípiákat és 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 

munkavállalókhoz alkalmazkodó 
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 

kutatások1a azt mutatják, hogy számos, 

egymással összefüggő tényezőtől függ, 

hogy a szülők milyen mértékben veszik 

igénybe a szabadságokat. E tényezők közé 

tartoznak a következők: 

 a) az elérhető szabadságok típusára 

(típusaira) vonatkozó információk; 

 b) a szabadság(ok) idejére biztosított 

ellentételezés és a fizetésbeli 

egyenlőtlenségek; 

 c) a gyermekgondozási létesítmények 

rendelkezésre állása; 

 d) uralkodó családszervezési modellek; 

 e) annak mértéke, hogy a munkavállalók 

mennyire tartanak attól, hogy 

elszigetelődnek a munkaerőpiactól, ha 
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szabadságra mennek. 

 __________________ 

 1a Eurofound (2015): A szülői és apasági 

szabadság igénybe vétele az Európai 

Unióban. A nemek közötti foglalkoztatási 

különbség: Kihívások és megoldások 

(2016). 

Or. en 

 

Módosítás  66 

João Pimenta Lopes 

 

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 

100%-ban megfizetett apasági és szülői 

szabadság hiánya sok tagállamban 

hozzájárul ahhoz, hogy az apák alacsony 

mértékben veszik igénybe az ilyen 

szabadságokat, ami azonkívül, hogy ez 

nem ösztönzi a szabadság igénybevételét, 

növeli a férfiak és a férfiaknál az EU 28 

tagállamában átlagosan 16,2%-kal 

kevesebbet kereső nők közötti 

egyenlőtlenségeket és megkülönböztetést. 

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 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 
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keresőtevékenység folytatására. 

Or. pt 

 

Módosítás  67 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Romana Tomc, Ádám Kósa 

 

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 nők 

és férfiak 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. Az 

irányelv teljes mértékben tiszteletben 

tartja az egyének és a családok 

szabadságát és preferenciáit arra 

vonatkozóan, hogy saját életüket 

megszervezzék, és nem ír elő 

kötelezettséget a rendelkezéseiből 

származó előnyök igénybevételére. 

Or. en 
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Módosítás  68 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

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 szülői 

szabadság átruházhatósága és 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 

nemi sztereotípiákat és 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. 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Maria Arena, Rory Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Edouard Martin, Guillaume Balas, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A jelenlegi uniós jogi keret csak (8) A jelenlegi uniós jogi keret csak 
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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. 

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 

az Eurofound kutatásai azt mutatják, 

hogy számos, egymással összefüggő 

tényezőtől függ, hogy a szülők milyen 

mértékben veszik igénybe a 

szabadságokat. E tényezők közé tartoznak 

a következők: az elérhető szabadságra 

vonatkozó információk; a szabadság 

idejére biztosított ellentételezés és a 

fizetésbeli egyenlőtlenségek; a 

gyermekgondozási létesítmények 

rendelkezésre állása és rugalmassága; 

uralkodó családszervezési modellek; 

annak mértéke, hogy a munkavállalók 

mennyire tartanak attól, hogy 

elszigetelődnek a munkaerőpiactól, ha 

szabadságra mennek.1a 

 __________________ 

 1a Eurofound (2015): A szülői és apasági 

szabadság igénybe vétele az Európai 

Unióban. A nemek közötti foglalkoztatási 

különbség: Kihívások és megoldások 

(2016). 

Or. en 
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Indokolás 

As Eurofound studies illustrated, aspects that influence fathers’ take-up rate of parental leave 

are: the level of compensation, the flexibility of the leave system, the availability of 

information, and the extent to which workers fear isolation from the labour market when 

taking leave. These issues therefore need to be addressed in order for policies in this area to 

be successful. Higher wage replacement rates, greater flexibility in terms of sharing and 

taking leave over time, the availability of more information to potential leave takers and 

employers, and flexible return to work policies are likely to make it easier for fathers to take 

parental leave and share it with their partner. That decision, however, is usually taken in the 

household, and depends on the preferences of both partners. 

 

Módosítás  70 

Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Geoffroy Didier 

 

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 

magánszemélyek között otthoni 

gyermekgondozás vagy eltartott személyek 

otthoni gondozása céljából létrejövő 

szerződéses foglalkoztatás elősegítése 
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érdekében bevezetett ösztönző 

családpolitikák végrehajtása a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák döntő fontosságú elemének 

bizonyult, amely elősegíti a nők gyors 

visszatérését a munkába és a nagyobb 

mértékű munkaerőpiaci részvételüket. 

Or. fr 

 

Módosítás  71 

Helga Stevens 

 

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. Különösen 

nagy jelentőségűek a kiváló minőségű, 

hozzáférhető és megfizethető 

gyermekgondozási és idősgondozási 

létesítmények. Ezek lehetővé teszik mind a 

férfiak, mind a nők számára, hogy 

összeegyeztessék a családi felelősségeket a 
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szakmai karrierjükkel. 

Or. nl 

 

Módosítás  72 

Jana Žitňanská 

 

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 

jó minőségű, hozzáférhető és 

megfizethető, közösségi alapú 

szolgáltatások és gondozási infrastruktúra 

rendelkezésre állása döntő tényezőnek 

bizonyult a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó szakpolitikák 

szempontjából. 

Or. en 
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Módosítás  73 

Tom Vandenkendelaere 

 

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. A 

hozzáférhető és megfizethető 

gyermekgondozási létesítmények azonban 

alapvető fontosságúak a fiatal szülők, 

különösen a nők karrierlehetőségeinek 

szempontjából. 

Or. nl 

 

Módosítás  74 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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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, a 

gyermekek és a gondozásra szoruló 

hozzátartozók gondozása céljából 

biztosított infrastruktúra rendelkezésre 

állása a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó olyan 

szakpolitikák döntő fontosságú 

tényezőjének bizonyult, amelyek elősegítik 

az újdonsült anyák gyors visszatérését a 

munkába, illetve a nők megnövekedett 

munkaerő-piaci részvételét. 

Or. en 

Indokolás 

Mind a gyermekek, mind a gondozásra szoruló hozzátartozók számára biztosított gondozási 

létesítmények a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó, a munkaerő-piaci 

egyenlőséget támogató szakpolitikák kulcsfontosságú fokmérői. 
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Módosítás  75 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

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 

uniós 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 létesítmények 

rendelkezésre állása a munka és a 

magánélet közötti egyensúly 

támogatásának döntő fontosságú eleme, 

amely elősegíti a nők gyors visszatérését a 

munkába és a megnövekedett 

munkaerőpiaci részvételüket. 

Or. de 

 

Módosítás  76 

Brando Benifei 
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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. A szilárd 

gyermekgondozási infrastruktúra 

különösen fontos a fiatal szülők 

munkaerőpiaci integrációja 

szempontjából. A fiatalok már most is 

sérülékenyebbek a munkaerőpiaci 

kirekesztéssel szemben, mivel többszörös 

akadályokkal szembesülnek a munka 

világába történő belépés során, többek 

között az életkoruk alapján. 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Michael Detjen, 

Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 



 

AM\1148580HU.docx 47/183 PE619.262v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A megfizethető, megfelelő és jó 

minőségű koragyermekkori nevelés és 

gondozás, az egyéb eltartott személyeknek 

nyújtott gondozás és a jó minőségű 

szociális szolgáltatások elérhetősége és az 

azokhoz való hozzáférés döntő 

szempontnak bizonyult a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

politikák szempontjából, amelyek 

elősegítik a nők visszatérését a munkába 

és a nők nagyobb mértékű munkaerőpiaci 

részvételét. Azonban hiányzik a minőségi 

és minden jövedelmi réteg számára 

megfizethető gyermekgondozási 

szolgáltatásokat kínáló megfelelő 

infrastruktúra. Az európaiak 27%-a 

számára az elégtelen minőségű 

gyermekgondozás megnehezíti az e 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A jó 

minőségű szolgáltatások megteremtéséhez 

be kell ruházni a gyermekgondozók 

képzésébe. Mindössze 11 tagállam 

teljesítette az első barcelonai célkitűzést (a 

három éves kor és az iskolakötelezettség 

kora közötti gyermekek legalább 90%-a 

számára biztosítani kell óvodai 

elhelyezést), és mindössze 10 tagállam 

teljesítette a második célkitűzést (a három 

év alatti gyermekek legalább 33%-a 

számára biztosítani kell bölcsődei 

elhelyezést). E célkitűzések elérésének 

döntő szerepe van abban, hogy a nők 

teljes mértékben részt vehessenek a 

foglalkoztatásban, a helyzet 

kibontakoztatásához pedig 

elengedhetetlen, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben befektessenek 

a közösségi alapú jó minőségű, 

hozzáférhető és megfizethető 

gyermekgondozási szolgáltatásokba. 

Emellett a fogyatékossággal élő 

személyeknek nyújtott közösségi alapú 

szolgáltatások és az életkorhoz 

kapcsolódóan nyújtott támogatási 

szükségletek finanszírozása 

kulcsfontosságú annak biztosításához, 
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hogy a nők ne szoruljanak ki a 

munkaerőpiacról, illetve továbbra is 

keresőtevékenységet folytassanak vagy 

visszatérjenek abba, összhangban az 

önálló életvitelt segítő közösségi alapú 

támogatás és gondozás bővítéséről szóló, 

2017. december 7-i tanácsi 

következtetésekkel. 

Or. en 

Indokolás 

A gyermekeknek és a gondozásra szoruló embereknek a szegregáció és a társadalmi 

kirekesztés elkerülése érdekében közösségi alapú szolgáltatásokat kell nyújtani. A 

közösségben nyújtott szolgáltatások (azaz a gyermekgondozási szolgáltatások, az időseknek 

nyújtott gondozás, a mentális egészségügyi szolgáltatások) a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyt is elősegítik a szülők és gondozók számára. E terminológia használata 

összhangban van a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményével, amelyet az 

Európai Unió és valamennyi tagállama ratifikált. 

 

Módosítás  78 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A jó minőségű, hozzáférhető és 

megfizethető, a gyermekgondozást és más 

eltartottak gondozását támogató ellátási 

infrastruktúra rendelkezésre állása döntő 

tényezőnek bizonyult a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák szempontjából. Az uniós 

tagállamok többsége azonban még nem 

érte el a gyermekgondozásra vonatkozóan 

2002-ben meghatározott úgynevezett 

barcelonai célkitűzéseket. E célkitűzések 

elérése döntő fontosságú a nők 

foglalkoztatásban való teljes körű 

részvételéhez. Emellett a fogyatékossággal 

élő személyeknek nyújtott közösségi alapú 

szolgáltatások és az egyéb támogatási 

szükségletek finanszírozása 
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kulcsfontosságú annak biztosításához, 

hogy a nők ne szoruljanak ki a 

munkaerőpiacról, illetve továbbra is 

keresőtevékenységet folytassanak vagy 

visszatérjenek abba, összhangban az 

önálló életvitelt segítő közösségi alapú 

támogatás és gondozás bővítéséről szóló, 

2017. december 7-i tanácsi 

következtetésekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  79 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A jó minőségű, hozzáférhető és 

megfizethető, a gyermekgondozást és más 

eltartottak gondozását támogató ellátási 

infrastruktúra rendelkezésre állása döntő 

tényezőnek bizonyult a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

szakpolitikák szempontjából, amelyek 

elősegítik a munkába való gyors 

visszatérést (szülés után) és a munkahely 

megtartását (egyéb eltartottak gondozói 

számára). 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A tagállamoknak és adott esetben 

az Európai Uniónak a nemek közötti 

egyenlőségről szóló európai paktum 
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(2011–2020) és annak a munka és a 

magánélet közötti jobb egyensúly 

előmozdítására vonatkozó rendelkezései 

figyelembevételével intézkedéseket kell 

tenniük annak érdekében, hogy a még 

nem tanköteles korú gyermekek számára 

több megfelelő, megfizethető és magas 

színvonalú gyermekgondozási szolgáltatás 

álljon rendelkezésre, összhangban az 

Európai Tanács 2002. márciusi, 

barcelonai ülésén kitűzött célokkal. A 

Bizottság „Beruházások a gyermekek 

érdekében: a hátrányos helyzetből való 

kitörés” című 2013/112/EU ajánlása is 

hangsúlyozza, hogy javítani kell az 

elégséges erőforrásokhoz való hozzáférést, 

és el kell érni a gyermekgondozási 

létesítményekre vonatkozó barcelonai 

célkitűzéseket. Ugyanakkor a munka és a 

magánélet egyensúlya, valamint a nemek 

közötti egyenlőség biztosítása mellett a 

tevékenységek diverzifikálására, illetve 

színvonalas hosszú távú gondozási 

szolgáltatásokba történő beruházásokra is 

szükség van. 

Or. en 

 

Módosítás  81 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Felül kell vizsgálni és módosítani 

kell a 92/85/EGK tanácsi irányelvet a 

munka és a magánélet közötti egyensúly, 

a gondozási felelősséggel kapcsolatos 

nemek közötti egyenlőség, valamint a 

munkaerőpiaci egyenlő hozzáférés 

megteremtése érdekében. Az Európai 

Parlament már korábban kifejtette 

álláspontját e kérdésben, és az EU-nak 

prioritásként kell kezelnie az irányelv 

felülvizsgálatát. Az anyaság védelme és a 
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gyermek mindenek felett álló érdeke 

vonatkozásában meg kell fontolni az 

olyan javaslatokat, mint az anyasági 

szabadság idejének meghosszabbítása (a 

WHO-nak az első hat hónapban kizárólag 

anyatejjel való szoptatásra vonatkozó 

ajánlásaival összhangban), a kötelező 

anyasági szabadság idejének 

meghosszabbítása, a bér 100%-ának 

megfelelő juttatás biztosítása, valamint a 

kifejezetten a koraszülésre vagy az 

újszülött kórházi ellátására vonatkozó 

szabadság bevezetése. 

Or. pt 

 

Módosítás  82 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A gondozási kötelezettségek férfiak 

és nők közötti egyenlőbb megosztása 

érdekében valós, pénzügyi szempontból 

fenntartható és legfőképp a férfiak által is 

igénybe vehető szülői szabadság 

megalkotására kell törekedni. Ennek 

elérése érdekében a szabadság nem lehet 

átruházható, valamint arra kell 

törekednie, hogy magas szintű 

kompenzációt biztosítson ahelyett, hogy 

hosszan tartó fizetett szabadságot 

jelentene, elkerülve ezzel a nők esetleges 

közvetett diszkriminációját. 

Or. es 

 

Módosítás  83 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az apasági és a szülői szabadságra 

vonatkozó rendelkezések a munka és a 

magánélet közötti egyensúly elérése 

érdekében tett erőfeszítések lényeges 

részét képezik, de a hozzáférhető és 

megfizethető gyermekgondozás, az 

adóintézkedések és más, a tagállamok 

felelősségi körébe tartozó releváns 

nemzeti politikai intézkedések szintén 

kulcsfontosságúak a munka és a 

magánélet közötti egyensúly előmozdítása 

és a nők foglalkoztatási rátájának és 

különösen a nők gazdasági 

függetlenségének növelése érdekében. 

Or. nl 

 

Módosítás  84 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A szülési szabadságról szóló 

irányelvre irányuló bizottsági javaslatról 

folyó tárgyalásokat 2008-ban nem zárták 

le, ami visszalépést jelentett a munka és a 

magánélet összehangolására irányuló 

politikák terén az Unióban. A gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén 

biztosított szülési, apasági és szülői 

szabadságra vonatozó irányelvek 

átdolgozása továbbra is döntő szereppel 

bír abban, hogy a munkavállalók 

egyensúlyt teremtsenek a munka és a 

magánélet között, egyenlő hozzáféréssel 

rendelkezzenek a munkaerőpiachoz, 

valamint a férfiak és a nők közösen 

vállaljanak felelősséget a gondozásban. 

Or. en 
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Módosítás  85 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A szülési szabadságról szóló 

irányelvre irányuló bizottsági javaslatról 

folyó tárgyalásokat 2008-ban nem zárták 

le, ami visszalépést jelentett a munka és a 

magánélet összehangolására irányuló 

politikák terén az Unióban. Azonban a 

92/85/EGK irányelv átdolgozása továbbra 

is döntő fontosságú a munkavállalók 

számára a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésében, valamint a 

gondozási feladatok és a 

munkaerőpiachoz való hozzáférés terén a 

nők és férfiak közötti nagyobb egyenlőség 

elérésében. 

Or. en 

 

Módosítás  86 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A fizetett szabadságra vonatkozó 

megállapodások és az összes tagállamban 

alkalmazandó lehetőségek minimális 

szintje valóban hozzá fog járulni a 

rugalmas munkavégzéshez és elősegíti a 

tisztességes és egyenlő versenyfeltételek 

kialakítását, de figyelmen kívül hagyja a 

tagállamok közötti nagy különbségeket, a 

nemzeti szintű vegyes intézkedések 

fontosságát ezen a területen, valamint azt 

a tényt, hogy a szociálpolitika elsősorban 

a tagállamok hatáskörébe tartozik, míg az 
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EU kiegészítő és támogató szerepet tölt be 

e területen. 

Or. nl 

 

Módosítás  87 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A jó minőségű és megfelelő állami 

koragyermekkori nevelés és gondozás, az 

egyéb eltartott személyeknek nyújtott 

gondozás és a jó minőségű szociális 

szolgáltatások elérhetősége és az azokhoz 

való hozzáférés döntő szempontnak 

bizonyult a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyra vonatkozó politikák, valamint 

a nők foglalkoztatásban való teljes körű 

részvétele szempontjából. Jelenleg 

azonban hiányzik a minőségi és a 

hozzáférhető gyermekgondozási 

szolgáltatásokat kínáló megfelelő 

infrastruktúra. Ezért a közösségi alapú, jó 

minőségű, hozzáférhető állami gondozási 

infrastruktúrába történő befektetésnek 

prioritást kell képeznie. A jó minőségű 

szolgáltatások megvalósítása azt is 

megköveteli, hogy befektessenek a 

munkaerőbe, mégpedig úgy, hogy a 

hivatásos gondozók számára tisztességes 

munkakörülményeket és jó minőségű 

foglalkoztatást biztosítanak, beleértve a 

tisztességes fizetést és e munkavállalók 

státuszának elismerését is. 

Or. en 

 

Módosítás  88 

Renate Weber, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon 
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Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A munka és a magánélet közötti 

egyensúly javítása érdekében az olyan 

megkülönböztető gyakorlatokat, mint a 

nemek közötti állandó bérszakadékot fel 

kell számolni, hogy nagyobb fokú 

egyenlőséget teremtsenek a 

munkaerőpiacon. A tagállamoknak a 

szociális partnerekkel és az érintett 

érdekelt felekkel közösen be kell építeniük 

a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

oktatást a kötelező oktatási és iskola előtti 

nevelés tanterveikbe, ezt követően pedig az 

állami hatóságoknak erőfeszítéseket kell 

tenniük a tájékoztatás és figyelemfelhívás 

érdekében. Az egyenlő bánásmódra 

irányuló politikáknak törekedniük kell 

arra, hogy kezeljék a sztereotípiák 

kérdését mind a férfi, mind pedig a női 

szakmákban és szerepekben, a szociális 

partnereknek pedig eleget kell tenniük 

azon alapvető szerepüknek, hogy 

tájékoztassák a munkavállalókat és a 

munkaadókat, és felhívják a figyelmüket a 

megkülönböztetés elleni küzdelemre. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Az Európai Tanács 2002-es 

barcelonai következtetéseiben úgy döntött, 

hogy célokat állapít meg a 

gyermekgondozási létesítmények 

rendelkezésre állására. A tagállamok 

megállapodtak abban, hogy 2010-ig 

gyermekgondozást biztosítanak a három 
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éves kor és az iskolakötelezettség kora 

közötti gyermekek legalább 90%-a 

számára és a három év alatti gyermekek 

legalább 33%-a számára. A tagállamok 

többsége még mindig nem érte el ezeket a 

célkitűzéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  90 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) A jó minőségű, hozzáférhető és 

megfizethető koragyermekkori nevelés és 

gondozás, és az időseknek és az egyéb 

eltartott személyeknek nyújtott gondozási 

szolgáltatások rendelkezésre állása és az 

azokhoz való hozzáférés döntő 

szempontnak bizonyult a munka és a 

magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó 

politikák szempontjából, valamint 

szükséges a nők foglalkoztatásban való 

teljes körű részvételéhez. Jelenleg 

azonban hiányozik a minőségi és a 

jövedelmi szinttől függetlenül minden 

munkavállaló számára megfizethető 

gondozási szolgáltatásokat kínáló 

megfelelő infrastruktúra. A jó minőségű 

szolgáltatások megvalósítása azt is 

megköveteli, hogy befektessenek a 

munkaerőbe, mégpedig úgy, hogy a 

gondozók számára tisztességes 

munkakörülményeket és jó minőségű 

foglalkoztatást biztosítanak, beleértve a 

tisztességes fizetést és e munkavállalók 

státuszának elismerését is, valamint jó 

minőségű szakképzési pályákat kínálnak a 

gondozóknak, és kiváló minőségű képzést 

alakítanak ki. Ezért prioritást kell 

képeznie a közösségi alapú, jó minőségű, 

hozzáférhető és megfizethető gondozási 

infrastruktúrába történő befektetésnek a 
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következő többéves pénzügyi keretben. 

Or. en 

 

Módosítás  91 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) Az alapul szolgáló és egyéb 

kapcsolódó jogszabályok jobb értékelése 

érdekében helyi, regionális és nemzeti 

szinten össze kell gyűjteni és közzé kell 

tenni a megfelelő adatokat, például a 

munkaidőre, a fizetésre és a beosztásokra 

vonatkozó adatokat, nemek és életkor 

szerinti bontásban is, annak érdekében, 

hogy dokumentálják az interszekcionális 

megkülönböztetést, és célzottak és 

erőforrás-hatékony módon alakítsák ki a 

politikákat. A Nemek Közötti Egyenlőség 

Európai Intézetének (EIGE), az Európai 

Alapítvány az Élet- és 

Munkakörülmények Javításáért nevű 

ügynökséggel (EUROFOUND) és az 

Európai Szakképzésfejlesztési Központnak 

(Cedefop) az egyenlőséggel foglalkozó 

nemzeti és regionális szervezetekkel 

együttműködve folyamatosan frissíteniük 

kell a munka és a magánélet közötti 

egyensúly mutatóit annak biztosítása 

érdekében, hogy az adatok helytállóak 

legyenek és időben rendelkezésre álljanak. 

Or. en 

 

Módosítás  92 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) A szubszidiaritás kérdését övező 

érzékenység különösen abban nyilvánul 

meg, hogy egyensúlyt kell teremteni a 

kívánt tisztességes 

minimumkövetelmények létrehozásában 

Európában, különösen a szabadságra 

vonatkozó rendelkezések és annak 

tekintetében, hogy ezek a kérdések nem 

érintenek határokon átnyúló problémákat, 

így nem lenne helyes azt kijelenteni, hogy 

ezeket csak uniós szinten lehet megoldani, 

valamint hogy a szociális terület elvben a 

tagállamok feladata. 

Or. nl 

 

Módosítás  93 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) A fogyatékossággal élő 

személyeknek nyújtott közösségi alapú 

szolgáltatásokba és az életkorhoz 

kapcsolódóan nyújtott támogatási 

szükségletekbe történő befektetés 

kulcsfontosságú annak biztosításához, 

hogy a nők ne szoruljanak ki a 

munkaerőpiacról, illetve továbbra is 

keresőtevékenységet folytassanak vagy 

visszatérjenek abba, összhangban az 

önálló életvitelt segítő közösségi alapú 

támogatás és gondozás bővítéséről szóló, 

2017. december 7-i tanácsi 

következtetésekkel. 

Or. en 
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Módosítás  94 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8d) Sok tagállamban a második 

keresőre háruló, aránytalanul magas 

adóteher fontos visszatartó erő a nők 

munkaerőpiaci részvétele számára. A 

nemi szempontból torzító adójóváírási 

rendszerekből eredő akadályok 

azonosítása és megszüntetése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy előmozdítsák 

a nők teljes körű részvételét a 

foglalkoztatásban, valamint a reproduktív 

munka és a gondozási feladatok egyenlő 

részarányát. 

Or. en 

 

Módosítás  95 

Renate Weber, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8d) A társadalmilag és gazdaságilag 

fenntartható társadalom kiépítése 

érdekében a munka és a magánélet 

megfelelő egyensúlyával kapcsolatos 

felelősséget meg kell osztani a 

munkavállalók, a családok, a szociális 

partnerek, a helyi és regionális 

önkormányzatok, valamint az összes 

állami és magán munkaadó és szolgáltató 

között. 

Or. en 
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Módosítás  96 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A Bizottság kétszakaszos 

konzultációt folytatott a szociális 

partnerekkel a munka és a magánélet 

közötti egyensúly megteremtésével 

kapcsolatos kihívásokról, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 154. cikkével 

összhangban. A szociális partnerek nem 

értettek egyet abban, hogy tárgyalásokat 

kívánnának kezdeni ezekről a kérdésekről, 

köztük a szülői szabadságról sem. Fontos 

azonban, hogy a jelenlegi jogi keret 

modernizálása és kiigazítása útján 

lépéseket tegyünk ezen a téren, figyelembe 

véve az említett konzultációk, valamint a 

különböző érdekelt felek és a polgárok 

véleményét kikérő nyilvános konzultáció 

eredményét. 

(9) A Bizottság kétszakaszos 

konzultációt folytatott a szociális 

partnerekkel a munka és a magánélet 

közötti egyensúly megteremtésével 

kapcsolatos kihívásokról, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 154. cikkével 

összhangban. A szociális partnerek nem 

értettek egyet abban, hogy tárgyalásokat 

kívánnának kezdeni ezekről a kérdésekről, 

köztük a szülői szabadságról sem. 

Or. nl 

 

Módosítás  97 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A tagállamoknak folyamatosan 

ösztönözniük kell a szociális partnereket, 

hogy folytassák a munkájukat a munka, a 

magán- és a családi élet 

összeegyeztetésének, valamint a 

munkaerőpiacon a nemek közötti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

előmozdítása terén, mégpedig az 

oktatáson, a felnőttképzésen, valamint a 

figyelemfelhívó és tájékoztató 

kampányokon keresztül. 
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Or. en 

 

Módosítás  98 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A tagállamoknak a 

szabadfoglalkozású munkavállalók 

kategóriájára, illetve az 

önfoglalkoztatókra és a vállalkozókra 

nézve is védelmet kell biztosítaniuk. 

Or. it 

 

Módosítás  99 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Ez az irányelv elismeri az anyák és 

az apák gyermekeik nevelése terén 

nyújtott kiemelkedő teljesítményét, 

valamint azt, hogy ez döntő fontosságú, 

hosszú távra szóló hozzájárulást jelent a 

társadalom számára. 

Or. de 

 

Módosítás  100 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) A gyermekek jelentik 

társadalmaink jövőjét. A gyermeknevelés 

költségeit azonban, csakúgy, mint a 

jövedelemkiesést, továbbra is a szülők 

viselik. Ezáltal a szülőket egész 

Európában veszteségek érik a 

gyermeknevelés ideje alatt, szakmai 

előmenetelüket és nyugdíjukat illetően is. 

A családon belüli munkavégzést elvben 

egyenlőnek kell tekinteni a szakmai 

munkavégzéssel. 

Or. de 

 

Módosítás  101 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, az 

informális gondozást nyújtó 

munkavállalók számára biztosított 

szabadságra, valamint a szülők és 

gondozási kötelezettséggel bíró 

munkavállalók számára biztosított 

munkavállalókhoz alkalmazkodó 
munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

Or. en 
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Módosítás  102 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és családi okokból 

igényelhető szabadságra, valamint a szülők 

és gondozási kötelezettséggel bíró 

munkavállalók számára biztosított, 

megfelelő munkabeosztással járó 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

Or. pt 

 

Módosítás  103 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 
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családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. Ez egyben teljes összhangban 

van a jelenlegi demográfiai 

fejleményekkel, például az egyrészről a 

társadalom elöregedése, másrészről pedig 

az informális gondozás potenciáljának 

csökkenése (a kisebb és szétszórtabb 

családok és a nők növekvő munkaerő-

piaci részvétele) miatt növekvő gondozási 

igényekkel, ami a megfelelő hosszú távú 

gondozási szolgáltatásokba és az olyan 

gyakorlati intézkedésekbe történő 

befektetések összekapcsolását követeli 

meg, mint például a gondozási szabadság 

és az átmeneti gondozás, amely lehetővé 

teszi a gondozók számára, hogy aktív 

szakmai életet tartsanak fenn. Figyelembe 

kell venni, hogy az Unió-szerte nyújtott 

összes gondozás 80%-át (fizetés nélküli) 

informális gondozók látják el (ezeknek a 

gondozóknak 75%-a nő). 

Or. en 

 

Módosítás  104 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 
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családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. A jelenlegi demográfiai 

fejlemények a gondozási igények 

növekedéséhez vezetnek egyrészről a 

társadalom elöregedése, másrészről pedig 

a informális gondozás potenciáljának 

csökkenése miatt (a kisebb és szétszórtabb 

családok és a nők növekvő munkaerő-

piaci részvétele miatt). Ez azt követeli 

meg, hogy kombinálják a megfelelő 

hosszú távú gondozási szolgáltatásokba és 

az olyan gyakorlati intézkedésekbe történő 

befektetéseket, mint a gondozási 

szabadság és az átmeneti gondozás, amely 

lehetővé teszi a gondozók számára, hogy 

aktív szakmai életet tartsanak fenn. 

Or. en 

 

Módosítás  105 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 
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munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. Ezen irányelv azonban nem 

áshatja alá a tagállamok szülői 

szabadsággal kapcsolatos sikeres 

modelljeit. 

Or. de 

 

Módosítás  106 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

esélyegyenlőségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

(11) Ez az irányelv meghatározza az 

apasági, szülői és gondozói szabadságra, 

valamint a szülők és gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók 

számára biztosított rugalmas 

munkafeltételekre vonatkozó minimális 

követelményeket. Azáltal, hogy elősegíti a 

szülők és a gondozók munkájának és 

családi életének összehangolását, ez az 

irányelv várhatóan hozzájárul azokhoz a 

Szerződésen alapuló célkitűzésekhez, 

amelyek a férfiak és nők munkaerőpiaci 

egyenértékűségére és az egyenlő 

munkahelyi bánásmódra, valamint az 

Unión belüli magas szintű 

foglalkoztatottság előmozdítására 

irányulnak. 

Or. pt 

 

Módosítás  107 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó 

szerződéseket is. 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező munkavállalók 

foglalkoztatására vonatkozó szerződéseket 

is. 

Or. nl 

 

Módosítás  108 

Alessandra Mussolini, Elisabetta Gardini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra, köztük az önálló 

vállalkozókra is alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

Or. en 
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Indokolás 

Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása (2013/2111(INI)), valamint a 

szociális pillér 12. cikke szorgalmazza az önálló vállalkozókat sújtó megkülönböztetés nagy 

részének felszámolását, különös tekintettel a szociális biztonságra. 

 

Módosítás  109 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal – az atipikus 

szerződéseket is ideértve – rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

Or. it 

 

Módosítás  110 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 
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melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is, ideértve az atipikus munkavállalókat, 

háztartásbelieket és az önálló 

vállalkozóként végzett tevékenységet 

folytató embereket. 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Anna 

Záborská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. Az Uniónak ösztönöznie kell a 

tagállamokat arra, hogy nemzeti 

jogalkotási intézkedéseken keresztül 

kiterjesszék az ebben az irányelvben 

meghatározott jogokat az 

önfoglalkoztatókra is. Ez különösen 

érvényes azokra az önfoglalkoztatókra, 

akik bevételeikből olyan biztosítási 

rendszerekhez járulnak hozzá, amelyek 

szabadság alatti kompenzációt 
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finanszíroznak. A tagállamokat 

ösztönözni kell olyan rendszerek 

kialakítására, amelyek lehetővé teszik az 

önfoglalkoztatók hozzájárulását az ilyen 

biztosítási rendszerekhez. 

Or. en 

Indokolás 

A munkavállalók és önfoglalkoztatók szociális védelemhez való hozzáféréséről szóló tanácsi 

ajánlásra irányuló javaslat alapján a tagállamoknak bizonyos ellátások tekintetében 

kötelezően ki kell terjeszteniük a formális biztosítást az önfoglalkoztatókra is. Viszont 

erőteljesebb eszközt jelent, ha arra kérik a tagállamokat, hogy jogalkotási aktusban terjesszék 

ki a biztosítást, mint a tanácsi ajánlás ezzel egyenértékű rendelkezése. 

 

Módosítás  112 

Jana Žitňanská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. Ezt az irányelvet olyan jogviszonyokra 

is alkalmazni kell, amelyek a tagállamok 

nemzeti jogával vagy gyakorlataikkal 

összhangban teljesítik a függő 

munkavégzés jellemzőit, és ezért 

munkaviszonynak minősülnek (különösen 

a színlelt önfoglalkoztatás esetei). 

Or. sk 
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Módosítás  113 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. 

(12) Ennek az irányelvnek minden 

munkaszerződéssel vagy más 

munkaviszonnyal rendelkező 

munkavállalóra alkalmazandónak kell 

lennie. Ahogyan a 2010/18/EU irányelv 

melléklete 2. szakaszának 3. pontja szerint 

jelenleg is, ide kell érteni a részmunkaidős 

munkavállalók, határozott idejű szerződés 

alapján munkát vállalók, illetve munkaerő-

kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel 

rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló 

munkavállalók foglalkoztatására vagy 

munkaviszonyára vonatkozó szerződéseket 

is. A vállalkozói készségek támogatása és 

a munkavégzés új formáinak 

figyelembevétele érdekében ezen irányelv 

az önálló vállalkozókra is alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás  114 

Renate Weber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az uniós jogban előírt jogok 

hatékonyságának biztosítása érdekében 

ezen irányelv személyi hatályának 

figyelembe kell vennie az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatát, amely 

megállapította a munkavállaló 

státuszának meghatározására szolgáló 

kritériumokat1a.Ezek biztosítják az 

irányelv személyi hatályának egységes 
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végrehajtását, miközben a nemzeti 

hatóságokra és bíróságokra bízza ennek a 

konkrét helyzetekre való alkalmazását. 

Amennyiben eleget tesznek ezeknek a 

kritériumoknak, a háztartási 

alkalmazottak, a behívásos 

munkavállalók, az időszakos 

munkavállalók, az utalványos 

munkavállalók, a platform-

munkavállalók, a gyakornokok és a 

tanulószerződéses gyakorlati képzésben 

részt vevő személyek egyaránt bekerülnek 

ennek az irányelvnek a hatálya alá.  

 __________________ 

 1a A 66/85 sz. Deborah Lawrie-Blum 

ügyben 1986. július 3-án, a C-428/09. sz. 

Union Syndicale Solidaires Isère ügyben 

2010. október 14-én, a C-229/14. sz. 

Balkaya-ügyben 2015. július 9-én, a C-

413/13. sz. FNV Kunsten ügyben 2014. 

december 4-én és a C-216/15. sz. 

Ruhrlandklinik-ügyben 2016. november 

17-én hozott ítélet. 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) Az uniós jogszabályok jelenleg is 

biztosítják az egyenlő bánásmód elvét a 

különböző típusú munkaviszonyok 

tekintetében, tiltják a nemi alapon történő 

közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetést a foglalkoztatás, a 

munkavégzés, a szociális védelem, 

valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés területén, biztosítják a 

jogok hordozhatóságát és megőrzését a 

tagállamok közötti mobilitás esetén, 

garantálják a kiegészítő 
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nyugdíjjogosultságok határokon átnyúló 

megszerzésének és megőrzésének 

minimumkövetelményeit, valamint a 

foglalkoztatói rendszerek átláthatóságára 

vonatkozó minimumkövetelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  116 

Renate Weber, Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12c) A munkaerőpiacok fejlődésével 

párhuzamosan a szociális védelmi 

rendszereket is fejleszteni kell annak 

érdekében, hogy az európai szociális 

modell kiállja a jövő próbáját, és lehetővé 

tegye az uniós társadalmak és gazdaságok 

számára, hogy a jövőben a lehető 

legtöbbet hozzák ki a munka világából. A 

legtöbb tagállamban azonban a szociális 

védelmi rendszerek járulékaira és 

jogosultságaira vonatkozó szabályok még 

mindig jórészt a munkavállaló és egyetlen 

munkáltató közötti teljes munkaidős, 

határozatlan idejű szerződéseken 

alapulnak, míg a munkavállalók más 

csoportjaira és az önálló vállalkozókra 

csak kismértékben terjednek ki. A 

bizonyítékok azt mutatják, hogy egyes 

atipikus munkavállalók és egyes önálló 

vállalkozók nem rendelkeznek elegendő 

hozzáféréssel a szociális védelem azon 

ágazataihoz, amelyek szorosabban 

kapcsolódnak a munkaerőpiaci 

jogálláshoz vagy a munkaviszony 

típusához. A magánszemélyek nem mindig 

őrizhetik meg és vihetik magukkal a 

szociális védelemhez fűződő jogaikat, 

amikor különböző munkaerőpiaci 

jogállások között váltanak, például 

foglalkoztatásból önfoglalkoztatásba vagy 

munkanélküliségbe lépnek át, az 
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alkalmazottként való foglalkoztatást az 

önálló vállalkozással ötvözik, vállalkozást 

indítanak vagy szüntetnek meg. 

Or. en 

 

Módosítás  117 

Renate Weber, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12d) Hosszú távon a szociális 

védelemhez való hozzáférés hiányosságai 

veszélyeztethetik az egyének jólétét és 

egészségét, hozzájárulnak a gazdasági 

bizonytalanság, a szegénység kockázata és 

az egyenlőtlenségek növekedéséhez, 

továbbá a humántőke-beruházás optimális 

szintjétől való elmaradáshoz vezethetnek, 

csökkentik az intézményekbe vetett 

bizalmat és korlátozzák az inkluzív 

gazdasági növekedést. Ezért az 

önfoglalkoztató személyeknek ezen 

irányelv hatálya alá kell tartozniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük első 

életévében, lehetőleg gyermekük 

születésekor vagy örökbefogadásakor. A 
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szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

tagállamok közötti különbségekre való 

tekintettel az apasági szabadság jogát a 

nemzeti jogban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. Az esetleges visszaélések 

megakadályozása érdekében a tagállamok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

bevezessenek egy minimális szolgálati 

időre vonatkozó követelményt, amelynek 

leteltével a munkavállaló jogosult e jog 

igénybevételére, e minimális szolgálati idő 

időtartama legfeljebb egy év lehet. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás jobban tükrözi az e területen hatályos jogszabályokat (1999/70/EK tanácsi 

irányelv) és a szociális partnerek által kötött megállapodást azáltal, hogy ismét előírnak egy 

meghatározott időtartamú szolgálati időszakot az apasági szabadsághoz való jog 

gyakorlásának feltételeként. 

 

Módosítás  119 

Maria Arena, Rory Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, 

Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak vagy a nemzeti jogban 

meghatározott megfelelő második szülő 

jogát arra, hogy fizetett és kötelező apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születése, halvaszületése vagy 

örökbefogadása idején. A tagállamok 

közötti különbségekre való tekintettel az 

apasági szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 
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Or. en 

 

Módosítás  120 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

biztosítása érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor vagy örökbefogadás esetén. A 

tagállamok közötti különbségekre való 

tekintettel az apasági szabadság jogát a 

nemzeti jogban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. 

Or. it 

 

Módosítás  121 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak vagy a nemzeti jogban 

meghatározott megfelelő második szülő 

jogát arra, hogy fizetett és kötelező apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor, halvaszületésekor vagy 

örökbefogadásakor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 



 

AM\1148580HU.docx 77/183 PE619.262v01-00 

 HU 

Or. en 

 

Módosítás  122 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak vagy a nemzeti jogban 

meghatározott megfelelő második szülő 

jogát arra, hogy fizetett és kötelező apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor vagy örökbefogadásakor. A 

tagállamok közötti különbségekre való 

tekintettel az apasági szabadság jogát a 

nemzeti jogban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  123 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak vagy a nemzeti jogban 

meghatározott egyenlő második szülő 

jogát arra, hogy apasági szabadságot 

vegyenek ki gyermekük születésekor. A 

tagállamok közötti különbségekre való 

tekintettel az apasági szabadság jogát a 

nemzeti jogban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 
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biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. 

(13) A gondozási feladatok nők és 

férfiak közötti egyenlőbb megosztásának 

ösztönzése érdekében be kell vezetni a 

férfiak jogát arra, hogy apasági 

szabadságot vegyenek ki gyermekük 

születésekor. A tagállamok közötti 

különbségekre való tekintettel az apasági 

szabadság jogát a nemzeti jogban 

meghatározott házassági vagy családi 

állapottól függetlenül kell biztosítani. A 

saját gyermek otthoni gondozására 

irányuló munkát az eddigieknél sokkal 

jobban el kell ismerni. 

Or. de 

 

Módosítás  125 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Az apa jogainak elismerése és 

megerősítése azonban nem járhat az anya 

jogainak visszavonásával és 

csökkentésével. A szülőket családi 

felelősségek kiegyensúlyozott és méltányos 

megosztására kell ösztönözni. Ennek 

érdekében az apa és az anya jogait külön 

kell rögzíteni, hogy azokat egymást 

kiegészítő módon, a munkakörülmények 
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és a társadalmi körülmények által rájuk 

kényszerített egyenlőtlenségektől 

mentesen gyakorolhassák, elősegítve 

ezáltal a dinamikus társadalmi fejlődést, 

amely a nők és férfiak közötti tényleges 

egyenlőség felé vezet a társadalom ezen és 

egyéb területein. 

Or. pt 

 

Módosítás  126 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A tagállamoknak konkrét 

intézkedéseket kell tenniük az irányelvben 

meghatározott valamennyi kedvezmény 

alkalmazására vonatkozóan, amennyiben 

a szülők a nemzetközi örökbefogadás 

lebonyolítása esetén hosszabb ideig 

külföldön kényszerülnek tartózkodni. 

Or. it 

 

Módosítás  127 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A nő és a pár által a szülői 

szabadság megosztásának módjával 

kapcsolatban szabadon hozott döntés 

során nem csupán a szülőség társadalmi-

gazdasági és kulturális vonatkozásait kell 

figyelembe venni, hanem a biológiai 

tényezőket is a nőknek nyújtott támogatás 

és gondoskodás biztosításának 

szükségessége vonatkozásában a 
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várandósság alatt, a szüléskor, a szülés 

után és a szoptatás során. 

Or. pt 

 

Módosítás  128 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – 

annak érdekében, hogy ösztönözze a 

második szülőt a szülői szabadság 

igénybevételére, és amellett, hogy 

fenntartja mindkét szülő jogát arra, hogy 

a 2010/18/EU irányelv jelenlegi 

előírásainak megfelelően legalább négy 

hónap szülői szabadságot vegyen igénybe 

– egy hónapról négy hónapra hosszabbítja 

meg a szülői szabadság másik szülőre át 

nem ruházható időszakát. 

(14) Az apák többsége nem él a szülői 

szabadsághoz való jogával, vagy a neki 

járó szabadság jelentős részét átruházza az 

anyára, mivel a szabadság igénybevétele 

esetén a bérének olyan nagy százalékáról 

kell lemondania, amely túlságosan nagy 

teher a család gazdálkodására nézve,, és 

mindent egybevetve ezek a döntések 

tovább növelik a nemek közötti 

egyenlőtlenséget. Ugyanakkor a 

munkaügyi törvények alkalmazásának 

felügyeletére irányuló hatékony 

mechanizmusok hiánya miatt 

előfordulnak olyan helyzetek, amelyekben 

a férfiaktól – vagy akár a nőktől – 

megtagadják az apasággal, az anyasággal 

és a szülőséggel kapcsolatos jogok 

gyakorlását. A szülői szabadság 100%-os 

megfizetésének biztosítása elengedhetetlen 

a felelősségek egyenlő megosztásához, a 

két szülő által kivehető időszak 

felosztásáról pedig a házaspárnak kell 

szabadon döntenie. 

Or. pt 

 

Módosítás  129 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy másik lehetőséget vezet be a 

tagállamok számára a szülői szabadság 

másik szülőre át nem ruházható egy 

hónapos időszakhoz képest. Az alternatíva 

abban áll, hogy további két hónap 

szabadságot adnak azoknak a szülőknek, 

akik a nemzeti jog alapján számukra 

biztosított szülői szabadság teljes 

időszakának legalább felét megosztják, 

ami a gondozási feladatok megosztására 

motiválja a szülőket, miközben fenntartja 

a sajátos családi szabályozás észszerű 

rugalmasságát. 

Or. en 

 

Módosítás  130 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

két hónap szülői szabadságot vegyen 
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igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

Or. de 

 

Módosítás  131 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

tizenhat hét szülői szabadságot vegyen 

igénybe – négy hétről tizenhat hétre 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

Or. es 

 

Módosítás  132 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 

(14) Mivel az apák többsége nem él a 

szülői szabadsághoz való jogával, vagy a 

neki járó szabadság jelentős részét 

átruházza az anyára, ez az irányelv – annak 

érdekében, hogy ösztönözze a második 

szülőt a szülői szabadság igénybevételére, 

és amellett, hogy fenntartja mindkét szülő 
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jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. 

jogát arra, hogy a 2010/18/EU irányelv 

jelenlegi előírásainak megfelelően legalább 

négy hónap szülői szabadságot vegyen 

igénybe – egy hónapról négy hónapra 

hosszabbítja meg a szülői szabadság másik 

szülőre át nem ruházható időszakát. Annak 

biztosítása, hogy néhány szülői szabadság 

csak a férfiak számára áll rendelkezésre, 

arra ösztönzi az apákat, hogy igénybe 

vegyék ezt a szabadságot, ami előmozdítja 

az apaságot, különösen akkor, ha az apa 

partnere nincs szabadságon ugyanebben 

az időben. Ez egyben előmozdítja és 

megkönnyíti a nők visszailleszkedését a 

munka világába a szülési vagy szülői 

szabadság után. A gondozási feladatok két 

szülő közötti kiegyensúlyozottabb 

megosztására vonatkozó feltételek 

megteremtése mindenképpen hozzájárul 

ahhoz, hogy növekedjen a férfiak és nők 

részvétele a foglalkoztatásban1a. 

 __________________ 

 1a Eurofound (2015): A szülői és apasági 

szabadság igénybe vétele az Európai 

Unióban. 

Or. en 

 

Módosítás  133 

João Pimenta Lopes 

 

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 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni a gyermekeik 

harmonikus növekedését leginkább 

befolyásoló és legfontosabb időszakban, a 

szülői szabadságnak legalább 6 

folyamatos, megszakítások nélküli 

hónapból kell állnia a gyermek születését 

követően a WHO ajánlásaival 

összhangban. A tagállamok 
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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. 

megfontolhatják a kiegészítő szülői 

szabadság bevezetésének lehetőségét, 

amely a szülői szabadság idején túl, a 

gyermek 12 éves koráig lehetővé teszi a 

gyermekek támogatását, és amelyet 

egymást követő formában, váltakozó 

időszakokban vagy részmunkaidős 

munkavégzés mellett lehet kivenni. A 

tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy meghatározzák, a 

munkavállalónak mennyi idővel előre kell 

tájékoztatnia a munkáltatót szülői 

szabadság kérelmezése esetén. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

A tagállamoknak továbbá fel kell mérniük, 

hogy szükséges-e a különösen hátrányos 

helyzetben lévő szülők sajátos igényeihez 

igazítani a szülői szabadság feltételeit és 

részletszabályait. 

Or. pt 

 

Módosítás  134 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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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 nyolc éves koráig kell 

járnia. A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy – különösen a 

mikro-, kis- és középvállalkozások 

korlátait figyelembe véve – 

meghatározzák, a munkavállalónak 

észszerűen 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. Az esetleges visszaélések 

megakadályozása érdekében a tagállamok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

bevezessenek egy minimális szolgálati 

időre vonatkozó követelményt, amelynek 

leteltével a munkavállaló jogosult e jog 

igénybevételére, e minimális szolgálati idő 

időtartama legfeljebb egy év lehet. 
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 

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 
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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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait, 

különös tekintettel a fogyatékossággal élő, 

súlyos egészségügyi állapotban lévő vagy 

beteg gyermekekre, a nemzeti 

jogszabályaikkal és gyakorlatukkal 

összhangban. 

Or. en 

Indokolás 

A nyolc év jobban tükrözi a jelenlegi helyzetet a tagállamokban, és megfelel az uniós szintű 

minimumkövetelmények kritériumainak, továbbá csökkenti a vállalatokra e hordozható 

jogosultsággal kapcsolatosan háruló adminisztratív terhet.Miközben különös figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű csoportokra, az irányelv célkitűzései közé tartozik a nők 

foglalkoztatási arányának növelése. Az irányelv a hátrányos helyzetű csoportok számára 

biztosít helyet, ugyanakkor elsődleges szerepet ad a tagállamoknak a támogatás szerkezetének 

meghatározásában. 

 

Módosítás  135 

Jasenko Selimovic 

 

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 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak a 

gyermek egy megadott életkoráig, 

legfeljebb nyolc 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 
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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. 

eldöntsék, hogy a szülői szabadsághoz való 

jog köthető-e bizonyos szolgálati 

időszakhoz, különösen figyelembe véve a 

vállalkozások 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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

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  136 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 
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szabadság feltételeit és részletszabályait. szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Flavio Zanonato, Michael Detjen, Miapetra 

Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

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 tizenkét éves koráig 

kell járnia. A tagállamoknak lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy meghatározzák, a 

munkavállalónak észszerűen mennyi 

idővel előre kell tájékoztatnia a 

munkáltatót szülői szabadság kérelmezése 

esetén. 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 írásban 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 

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 
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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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a sajátos helyzetben lévő szülők 

igényeihez igazítani a szülői szabadság 

feltételeit és részletszabályait, különös 

tekintettel a fogyatékossággal, mentális 

egészségi problémával, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg 

gyermekekre, nemzeti jogszabályaikkal és 

gyakorlatukkal összhangban. 

Or. en 

Indokolás 

The Shadow rapporteur proposes to eliminate qualification periods for leave schemes, 

especially if there is a reference to the fact that the qualification period should be earned by 

working with the same employer. Younger generations are the ones that suffer the most from 

precarious working conditions and very short and unpredictable contracts. Leaving such a 

qualification period would inevitably impact and exclude these young parents from these 

rights, going against the spirit of the directive, and may lead to a decision to postpone child 

bearing for moments with more secure employment. 

 

Módosítás  138 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Romana Tomc, Anna Záborská, Ádám Kósa 

 

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 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak 

legalább a gyermek nyolc éves koráig kell 

járnia. A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy meghatározzák, a 

munkavállalónak mennyi idővel előre kell 
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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. 

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. A munkavállalók számára 

lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a 

szülői szabadság tervezett vagy bejelentett 

időtartamánál korábban térjen vissza a 

munkába, különösen ha az idő előtti 

visszatérés nem a munkavállaló 

akaratától függ, és ha az idő előtti 

visszatérés nem jelent túlzott terhet a 

munkáltatónak. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy mindkét szülő él az 

ilyen szabadsághoz való jogával, 

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 továbbá fel kell mérniük a 

különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők, különösen a fogyatékossággal élő 

szülők vagy a több gondozást igénylő, 

fogyatékossággal vagy tartós betegséggel 

élő gyermekeket gondozó szülők szülői 

szabadságának feltételeit és 

részletszabályait. 
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Or. en 

 

Módosítás  139 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

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 biztosítása érdekében, hogy 

a szülők kivegyék a szülői szabadságot 

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. 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 

munkáltató csak kétszer halaszthatja el a 

szabadság kiadását és csak maximum hat 

hónapos időszakra, továbbá a 

munkáltatónak észszerű és objektív módon 

írásban 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 

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 nemzeti jogban 

és a kollektív szerződésekben kell 
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teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

meghatározni a teljes munkaidőtől eltérő 

rugalmas formában kivett szülői szabadság 

feltételeinek meghatározását. A 

tagállamoknak továbbá fel kell mérniük a 

különösen nagy próbatételt jelentő 

helyzetben lévő szülők szülői 

szabadságának feltételeit és 

részletszabályait, többek között a 

fogyatékossággal, mentális egészségi 

problémával, súlyos egészségügyi 

állapotban élő vagy beteg gyermekek 

tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

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 

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a szülők kivegyék a szülői szabadságot 

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. A munkavállalók és a munkáltatók 

szükségleteinek egyensúlyba hozása 

érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell 

adni arra, hogy eldöntsék, előírják-e, hogy 

a munkáltatónak bizonyos objektív és 

indokolt körülmények között, a nemzeti 

jog és a kollektív szerződések szerint 
lehetősége lehet elhalasztani a szülői 

szabadság kiadását. Ilyen esetekben a 

munkáltató csak egyszer halaszthatja el a 

szabadság kiadását legfeljebb három 

hónapos időszakra, és a munkáltatónak 

észszerű és objektív módon írásban meg 

kell indokolnia az elhalasztást. 
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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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Mivel a munkavállalókhoz alkalmazkodó 

munkafeltételek megnövelik annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 

szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 

kell biztosítani számukra, hogy a szülői 

szabadság kivételét teljes munkaidőben 

vagy egyéb, a munkavállalókhoz 

alkalmazkodó munkafeltételek szerint 
kérelmezzék. A nemzeti jogban és a 

kollektív szerződésekben kell 

meghatározni a teljes munkaidőtől eltérő 

rendszerben kivett szülői szabadság 

feltételeinek meghatározását. A 

tagállamoknak továbbá fel kell mérniük a 

különösen nagy próbatételt jelentő 

helyzetben lévő szülők szülői 

szabadságának feltételeit és 

részletszabályait, többek között a 

fogyatékossággal, mentális egészségi 

problémával, súlyos egészségügyi 

állapotban élő vagy beteg gyermekek 

tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská 

 

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 

(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 



 

AM\1148580HU.docx 95/183 PE619.262v01-00 

 HU 

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. 

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 objektív körülmények 

között lehetősége lehet elhalasztani a szülői 

szabadság kiadását. Ilyen esetekben a 

munkáltatónak írásban 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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait, 

különösen a fogyatékossággal, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg 

gyermekek tekintetében.  

Or. en 

 

Módosítás  142 

Helga Stevens 
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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 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. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait, 



 

AM\1148580HU.docx 97/183 PE619.262v01-00 

 HU 

szabadság feltételeit és részletszabályait. különösen akkor, ha a gyermekek súlyos 

egészségi állapottól, vagy fogyatékosságtól 

szenvednek. 

 A tagállamoknak figyelembe kell venniük 

a kkv-k sajátosságát a fent említett 

rendelkezések tervezésekor. 

Or. nl 

 

Módosítás  143 

Marian Harkin 

 

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 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. 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 



 

PE619.262v01-00 98/183 AM\1148580HU.docx 

HU 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a sajátos helyzetben lévő szülők 

igényeihez igazítani a szülői szabadság 

feltételeit és részletszabályait, különös 

tekintettel a fogyatékossággal, sajátos 

szükségletekkel vagy súlyos egészségügyi 

állapotban élő vagy beteg gyermekekre, a 

nemzeti jogszabályaikkal és 

gyakorlatukkal összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  144 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

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 

(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 



 

AM\1148580HU.docx 99/183 PE619.262v01-00 

 HU 

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. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a sajátos helyzetben lévő szülők 

igényeihez igazítani a szülői szabadság 

feltételeit és részletszabályait, különös 

tekintettel a fogyatékossággal, mentális 

egészségi problémával, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg 

gyermekekre, a nemzeti jogszabályaikkal 

és gyakorlatukkal összhangban. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a meghatározás megfelelően tükrözi a gondozási vagy támogatási szükségleteket, és így 

lehetővé teszi a munka és a magánélet közötti egyensúlyt biztosító hatékony intézkedéseket, 

amelyek viszont pozitív hatást gyakorolnak a munkavállalók elégedettségére és 

termelékenységére. 

 

Módosítás  145 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 
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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 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. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a sajátos helyzetben lévő szülők 

igényeihez igazítani a szülői szabadság 

feltételeit és részletszabályait, különös 
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szabadság feltételeit és részletszabályait. tekintettel a fogyatékossággal, súlyos 

egészségügyi állapotban élő vagy beteg 

gyermekekre, a nemzeti jogszabályaikkal 

és gyakorlatukkal összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Sofia Ribeiro 

 

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 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. 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 

szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák élnek az ilyen 

szabadsághoz való jogukkal, lehetőséget 
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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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

kell biztosítani a munkavállalók számára 

arra, hogy a szülői szabadság kivételét 

teljes munkaidőben, részleges szabadság 

formájában vagy egyéb rugalmas 

formákban kérelmezzék. A munkáltatónak 

el kell fogadnia a teljes munkaidőtől eltérő 

rugalmas formában kivett szülői 

szabadságra vonatkozó kéréseket, kivéve, 

ha azok elfogadását megalapozott és 

nyomós okok lehetetlenné teszik. A 

tagállamoknak továbbá fel kell mérniük, 

hogy szükséges-e a különösen hátrányos 

helyzetben lévő szülők sajátos igényeihez 

igazítani a szülői szabadság feltételeit és 

részletszabályait. 

Or. pt 

 

Módosítás  147 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

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 

(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 
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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. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 

valószínűségét, hogy a második szülők, 

jellemzően az apák vagy a nemzeti jogban 

meghatározott, velük egyenlő második 

szülők 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 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  148 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

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 

(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 
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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. 

eldöntsék, hogy a szülői szabadsághoz való 

jog köthető-e bizonyos szolgálati 

időszakhoz, különösen figyelembe véve a 

mikro-, kis- és középvállalkozások 

szükségleteit. 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 el kell 

dönteniük, hogy 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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-

e a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá a különösen hátrányos helyzetben 

lévő szülők sajátos igényeihez kell 

igazítani a szülői szabadság feltételeit és 

részletszabályait. 

Or. it 

 

Módosítás  149 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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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 nyolc 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. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 
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Or. es 

 

Módosítás  150 

Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Geoffroy Didier 

 

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 hat 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. 

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 

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 
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teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

teljes munkaidőtől eltérő rugalmas 

formában kivett szülői szabadságra 

vonatkozó kéréseknek. A tagállamoknak 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Or. fr 

 

Módosítás  151 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

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. 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 Mivel a rugalmasság megnöveli annak a 
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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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

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  152 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

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 

(15) Annak érdekében, hogy a 

szülőknek több lehetőségük legyen szülői 

szabadságot kivenni gyermekeik 

növekedése során, a szülői szabadságnak a 

gyermek nyolc 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 
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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. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

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 

továbbá fel kell mérniük, hogy szükséges-e 

a különösen hátrányos helyzetben lévő 

szülők sajátos igényeihez igazítani a szülői 

szabadság feltételeit és részletszabályait. 

Or. de 

 

Módosítás  153 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Az Egészségügyi Világszervezet 

javaslata szerint a gyermekeknek 6 

hónapos korig kizárólagos táplálkozási 

módként anyatejet kell kapniuk, 

figyelembe véve annak mind a gyermek, 

mind pedig az anya egészségére gyakorolt 

pozitív hatásait. Ezzel szemben az esetek 

körülbelül felében a csecsemő életének 

első hónapja során korai elválasztásra 

kerül sor, mivel az anyák többsége 

különböző megkötések, nevezetesen a 
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munkaügyi szabályozás és védelem 

jelenlegi jelentős hiánya melletti 

munkavállalás miatt nem tud szoptatni. 

Or. pt 

 

Módosítás  154 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Edouard Martin, 

Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, Michael Detjen, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek 

közötti, az újbóli beilleszkedést segítő 

megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve 

a nemzeti jogszabályokat, a kollektív 

szerződéseket és a szokásos gyakorlatot. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  155 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek 

törölve 
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közötti, az újbóli beilleszkedést segítő 

megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve 

a nemzeti jogszabályokat, a kollektív 

szerződéseket és a szokásos gyakorlatot. 

Or. pt 

 

Módosítás  156 

Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Iratxe García Pérez 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek 

közötti, az újbóli beilleszkedést segítő 

megfelelő intézkedéseket, figyelembe véve 

a nemzeti jogszabályokat, a kollektív 

szerződéseket és a szokásos gyakorlatot. 

(16) Annak érdekében, hogy megvédjék 

a szabadság kivételéhez vagy a rugalmas 

munkafeltételekhez való, ezen irányelvben 

biztosított jogukat gyakorló 

munkavállalókat a megkülönböztetéstől, a 

munkáltatóknak tájékoztatniuk kell ezeket 

a munkavállalókat a szabadságuk vagy a 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

alatt a többi munkavállalónak felkínált 

képzésekről, előléptetésekről és belső 

megüresedésekről, és ezek a 

munkavállalók továbbra is jogosultak részt 

venni ezekben. 

Or. en 

 

Módosítás  157 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében a munkavállalók önkéntes 

alapon kérhetik, hogy bizonyos mértékben 
kapcsolatban maradhassanak a 

munkáltatóval a szülői szabadság ideje 
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határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

alatt, a munkavállaló azon jogának 

sérelme nélkül, hogy ha úgy kívánja, 

megszakítsa ezt a kapcsolatot, és teljes 

mértékben élvezze a szabadságot. A 

munkavállaló és a munkáltató közötti 

kapcsolat nem okozhat stresszt vagy 

szorongást a munkavállalónak és 

családtagjainak, és elő kell segítenie az 

érintett felek közötti, az újbóli 

beilleszkedést segítő megfelelő önkéntes 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot, 

Or. en 

 

Módosítás  158 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében a munkavállalók és a 

munkáltatók együtt határozhatják meg az 

érintett felek közötti, az újbóli 

beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

Or. fr 

 

Módosítás  159 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében a munkavállalók számára 

lehetővé kell tenni, hogy kapcsolatban 

maradjanak a munkáltatóval a szülői 

szabadság ideje alatt. A munkavállaló és a 

munkáltató közötti kapcsolat nem okozhat 

stresszt vagy szorongást a 

munkavállalónak és családtagjainak, és 
elő kell segítenie az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot, 

Or. en 

 

Módosítás  160 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc, Anna 

Záborská, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók önkéntes 

alapon maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. Azok a 

munkavállalók, akik nem kívánnak 

kapcsolatban maradni a munkáltatóval, 

semmilyen módon nem különböztethetők 

meg. Egyértelművé kell tenni, hogy azok a 

munkavállalók, akik nem kívánnak 

kapcsolatban maradni a munkáltatóval, 

nem kötelezhetők erre. 
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Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a Régiók Bizottságának véleményén alapul. Az RB javasolja annak 

elismerését, hogy a munkavállaló munkaerőpiaci kötődés fenntartásához való joga nem 

válhat kötelezettséggé, illetve nem alakulhat át távmunkává. 

 

Módosítás  161 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

(16) A szülői vagy gondozói 

szabadságot követően a munkába való 

visszatérés megkönnyítése érdekében 

ösztönözni kell, hogy a munkavállalók és a 

munkáltatók maradjanak kapcsolatban a 

szülői szabadság ideje alatt, így együtt 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, például a képzést vagy 

átképzést, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

Or. en 

 

Módosítás  162 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók 

maradjanak kapcsolatban a szülői 

szabadság ideje alatt, így együtt 

(16) A szülői szabadságot követően a 

munkába való visszatérés megkönnyítése 

érdekében ösztönözni kell, hogy a 

munkavállalók és a munkáltatók észszerű 

mértékben maradjanak kapcsolatban a 

szülői szabadság ideje alatt, így együtt 
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határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

határozhatják meg az érintett felek közötti, 

az újbóli beilleszkedést segítő megfelelő 

intézkedéseket, figyelembe véve a nemzeti 

jogszabályokat, a kollektív szerződéseket 

és a szokásos gyakorlatot. 

Or. en 

 

Módosítás  163 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak 

és nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan 

beteg vagy gondozásra szoruló 

hozzátartozójuk van, jogot kell biztosítani 

arra, hogy gondozói szabadság 

formájában távol maradhassanak a 

munkától hozzátartozójuk gondozása 

érdekében. Az e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt kérhető a súlyos betegségre 

vagy a gondozásra szoruló állapotra 

vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy a 

munkavállalók munkaviszonyának 

veszélyeztetése nélkül megfelelő jogi 

kerete legyen a közvetlen, egyenes ági 

felmenő vagy lemenő családtagok részére 

vis maior, vészhelyzetek vagy előre nem 

látható okok miatt szükségessé váló 

segítségnek, a tagállamoknak munkaügyi 

jogszabályaikban elő kell írniuk a családi 

okokból igényelhető szabadság 

intézményét, amellyel évente bizonyos 

számú napot igazoltan ki lehet venni a 

családnak, gyermekeknek, időseknek vagy 

egyéb, gondozást igénylő családtagoknak 

való segítségnyújtás érdekében. A 

segítségnyújtás jellegének igazolására 

kérhető bizonyíték benyújtása. 

Or. pt 

 

Módosítás  164 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős (17) Annak érdekében, hogy az idős 
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családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, mindazoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Ez nem csupán a 

gondozás jelenlegi tényleges helyzetét 

tükrözi, ahol egyrészről növekszik a 

gondozás iránti igény, másrészt a 

hivatalos hosszú távú gondozási 

lehetőségek kínálatában hiány 

mutatkozik, hanem a gondozókat is segíti 

a munkaerő-piaci kötődésük 

megtartásában, és megakadályozza a 

lemorzsolódásukat, amikor különösen 

intenzív gondozási időszakkal 

szembesülnek. Végezetül pedig segít a 

munkáltatóknak abban is, hogy 

mérsékeljék a hiányzás, a betegen végzett 

munka, valamint a motiváció és a 

teljesítmény csökkenésének költségét a 

dolgozó gondozók körében. A gondozás 

alapja az informális gondozás, és a 

gondozók számára lehetővé kell tenni, 

hogy ellássák ezt a feladatot. Az e joggal 

való visszaélések megakadályozása 

érdekében a szabadság kiadása előtt 

kérhető a súlyos betegségre vagy a 

gondozásra szoruló állapotra vonatkozó 

bizonyíték benyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás  165 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 
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más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 
állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek fogyatékosság 

vagy mentális vagy fizikai egészségügyi 
állapot miatt gondozásra vagy 

támogatásra szoruló hozzátartozójuk van, 

jogot kell biztosítani arra, hogy gondozói 

szabadság formájában távol maradhassanak 

a munkától hozzátartozójuk gondozása 

érdekében. Ez nem csupán a gondozás 

jelenlegi tényleges helyzetét tükrözi, ahol 

egyrészről növekszik a gondozás iránti 

igény (a társadalom elöregedése miatt), 

másrészt a hivatalos hosszú távú 

gondozási lehetőségek kínálatában hiány 

mutatkozik, hanem a gondozóknak is 

segíti a munkaerő-piaci kötődésük 

megtartásában, és megakadályozza a 

lemorzsolódásukat, amikor különösen 

intenzív gondozási időszakkal 

szembesülnek. A gondozás alapja az 

informális gondozás, és a gondozók 

számára lehetővé kell tenni, hogy ellássák 

ezt a feladatot. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt meg kell követelni 

a súlyos egészségügyi állapotra vonatkozó 

orvosi bizonyíték benyújtását. 

Or. en 

 

Módosítás  166 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak 

és nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

(17) Annak érdekében, hogy a 

gyermekeket, az idős családtagokat és/vagy 

időskor, egészségügyi okok, krónikus 

betegség, fogyatékosság vagy mentális 

egészségi probléma miatt gondozásra vagy 

támogatásra szoruló más hozzátartozókat 

vagy eltartottakat gondozó nőknek és 
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van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától 

hozzátartozójuk gondozása érdekében. Az 

e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt kérhető a súlyos betegségre 

vagy a gondozásra szoruló állapotra 
vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

férfiaknak több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, a 

munkavállalóknak jogot kell biztosítani 

arra, hogy gondozói szabadság formájában 

távol maradhassanak a munkától e személy 

informális gondozása érdekében. Az e 

joggal való visszaélések megakadályozása 

érdekében a szabadság kiadása előtt 

kérhető a gondozás vagy támogatás 

szükségességére vonatkozó bizonyíték 

benyújtása, védelmet nyújtva eközben 

mind a munkavállaló, mind pedig a 

gondozásra szoruló személy magánélete és 

személyes adatai számára. 

Or. en 

 

Módosítás  167 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak 

és nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától 

hozzátartozójuk gondozása érdekében. Az 

e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt kérhető a súlyos betegségre 

vagy a gondozásra szoruló állapotra 
vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy időskor, 

egészségügyi okok, krónikus betegség, 

fogyatékosság, mentális egészségi 

probléma vagy egyéb egészségromlás 

miatt gondozásra vagy támogatásra 

szoruló más hozzátartozókat vagy 

eltartottakat gondozó nőknek és 

férfiaknak több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, a 

munkavállalóknak jogot kell biztosítani 

arra, hogy gondozói szabadság formájában 

távol maradhassanak a munkától e személy 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében 

kérhető a gondozás vagy támogatás 

szükségességére vonatkozó bizonyíték 

benyújtása, védelmet nyújtva eközben 

mind a munkavállaló, mind pedig a 

gondozásra szoruló személy magánélete és 

személyes adatai számára. 
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Or. en 

 

Módosítás  168 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték 

benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyos 

egészségügyi okból számottevő 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 
hozzátartozójuk van, jogot kell biztosítani 

arra, hogy gondozói szabadság formájában 

korlátozott ideig távol maradhassanak a 

munkától hozzátartozójuk gondozása 

érdekében. Az e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt a nemzeti jogszabályokkal 

összhangban kérni kell az érintett személy 

egészségügyi állapotára vonatkozó 

megfelelő bizonyíték benyújtását. 

Or. de 

 

Módosítás  169 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyos 
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vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

egészségügyi okok vagy krónikus 

betegség, fogyatékosság vagy mentális 

egészségügyi állapot miatt gondozásra 

vagy támogatásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

Or. en 

Indokolás 

There are other reasons to provide care and support beyond medical. Disability and mental 

health problems are equally as important as medical reasons. This recognition will 

adequately reflect the needs for care and support, thus allowing for effective work-life 

balance measures, which will in turn have a positive impact on the satisfaction and 

productivity of employees. As the reasons to request the carers’ leave are not merely medical, 

this must be adequately reflected in the type of proof that could be requested for the leave. 

Moreover, as some leaves have might be taken on the ground of force majeure or for sudden 

reasons, the granting of the leave should not be conditional to presentation of a proof prior 

the leave. This is also already the case for other types of leaves (i.e. sick leave), where a proof 

of the need for the leave can be presented afterwards. 

 

Módosítás  170 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 
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gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

gondozása érdekében. Erre a célra a 

tagállamoknak megfelelő 

szabadságrendszereket kell kialakítaniuk, 

amely az emberek igényeihez igazodik. A 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

Or. nl 

 

Módosítás  171 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 
állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek fogyatékosság, 

vagy fizikai vagy mentális egészségügyi 

állapot miatt gondozásra vagy támogatásra 

szoruló hozzátartozójuk van, jogot kell 

biztosítani arra, hogy gondozói szabadság 

formájában távol maradhassanak a 

munkától hozzátartozójuk gondozása 

érdekében. Az e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt kérhető a súlyos egészségi 

állapotra vonatkozó orvosi bizonyíték 

benyújtása. 

Or. pt 

 

Módosítás  172 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 
állapotra vonatkozó bizonyíték 

benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyos 

egészségügyi okból gondozásra vagy 

támogatásra szoruló hozzátartozójuk van, 

jogot kell biztosítani arra, hogy gondozói 

szabadság formájában távol maradhassanak 

a munkától hozzátartozójuk gondozása 

érdekében. Az e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt meg kell követelni a súlyos 

egészségügyi okra vonatkozó orvosi 

bizonyíték benyújtását. 

Or. en 

 

Módosítás  173 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek gondozásra 

vagy támogatásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 



 

AM\1148580HU.docx 123/183 PE619.262v01-00 

 HU 

Or. en 

Indokolás 

E terminológia használata összhangban van a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-

egyezménnyel, amelyet az Európai Unió és valamennyi tagállama ratifikált. Ez magában 

foglalja az egészségügyi szükségleteket, valamint az öregséghez kapcsolódó szükségleteket és 

a fogyatékossággal élő személyeket. 

 

Módosítás  174 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  175 

Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Romana Tomc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 
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más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az Uniónak 

ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy 

a gondozási szabadság céljából az ezen 

irányelvben meghatározotthoz képest 

szélesebb körűen értelmezzék a 

„hozzátartozó” fogalmát, a tagállamok 

azon kizárólagos hatáskörének sérelme 

nélkül, hogy meghatározzák a 

házasságkötéshez való jogot és a 

családalapításhoz való jogot, összhangban 

az Európai Unió Alapjogi Chartájának 

9. cikkével. Az e joggal való visszaélések 

megakadályozása érdekében a szabadság 

kiadása előtt kérhető a súlyos betegségre 

vagy a gondozásra szoruló állapotra 

vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás  176 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 

(17) Annak érdekében, hogy az idős 

családtagokat és/vagy gondozásra szoruló 

más hozzátartozókat gondozó férfiaknak és 

nőknek több lehetőségük legyen a 

munkaerőpiacon maradni, azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek súlyosan beteg 

vagy gondozásra szoruló hozzátartozójuk 

van, jogot kell biztosítani arra, hogy 

gondozói szabadság formájában távol 

maradhassanak a munkától hozzátartozójuk 

gondozása érdekében. Az e joggal való 

visszaélések megakadályozása érdekében a 
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szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

szabadság kiadása előtt kérhető a súlyos 

betegségre vagy a gondozásra szoruló 

állapotra vonatkozó bizonyíték benyújtása. 

Mindazonáltal a szabadságra vonatkozó 

kérelmek egyszerűsítése érdekében az 

ilyen jellegű bizonyíték csak egyszer, egy 

egyszerűsített standard eljárás keretében 

kérhető a gondozóktól. 

Or. it 

 

Módosítás  177 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Azoknak a munkavállalóknak a 

jobb védelme érdekében, akik informális 

gondozás biztosítása céljából szabadságot 

vesznek ki, a tagállamoknak gondozási 

jóváírást kell bevezetniük munkaügyi és 

szociális biztonsági jogszabályaikben 

mind a nők, mind pedig a férfiak számára, 

amelyek egyenértékű időszaknak 

számítanak a nyugdíjjogosultság 

megszerzése szempontjából. 

Or. en 

 

Módosítás  178 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az egyéni gondozói szabadság nem 

helyettesítheti a szakszerű, elérhető, 

megfizethető és magas színvonalú, 

közösségi alapú gondozói 

szolgáltatásokat, amelyek szintén nagyban 
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hozzájárulnak a jövőbeli gazdasági 

fejlődéshez. 

Or. en 

 

Módosítás  179 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ebben az irányelvben biztosított, 

gondozói szabadsághoz való jogon felül 

minden munkavállaló számára lehetővé 

kell tenni, hogy fenntartsák a jelenleg a 

2010/18/EU irányelvben biztosított jogot 

arra, hogy sürgős és váratlan családi okból 

adódó vis maior alapján távol 

maradhassanak a munkából, a tagállamok 

által megállapított feltételek mellett. 

(18) Az ebben az irányelvben biztosított, 

családi okokból kivehető szabadsághoz 

való jogon felül minden munkavállaló 

számára lehetővé kell tenni, hogy a 

munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok 

elvesztése nélkül sürgős és váratlan családi 

okból, nevezetesen a krónikus betegségek 

vagy fogyatékosságok esetéből adódó vis 

maior alapján távol maradhassanak a 

munkából, a tagállamok jogszabályai vagy 

a kollektív szerződések által megállapított 

feltételek mellett. 

Or. pt 

 

Módosítás  180 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ebben az irányelvben biztosított, 

gondozói szabadsághoz való jogon felül 

minden munkavállaló számára lehetővé 

kell tenni, hogy fenntartsák a jelenleg a 

2010/18/EU irányelvben biztosított jogot 

arra, hogy sürgős és váratlan családi okból 

adódó vis maior alapján távol 

maradhassanak a munkából, a tagállamok 

által megállapított feltételek mellett. 

(18) Az ebben az irányelvben biztosított, 

az informális gondozást nyújtó 

munkavállalókat megillető szabadsághoz 

való jogon felül minden munkavállaló 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

fenntartsák a jelenleg a 2010/18/EU 

irányelvben biztosított jogot arra, hogy 

sürgős és váratlan családi okból adódó vis 

maior alapján távol maradhassanak a 
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munkából, a tagállamok által megállapított 

feltételek mellett. 

Or. en 

 

Módosítás  181 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A tagállamoknak ösztönözniük kell 

a közvetett otthoni gondozási 

gyakorlatokat az „önálló élet” projektek 

támogatása által, amelyek lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy az ellátásra szoruló 

személyek képzett szakemberek segítségét 

vehessék igénybe. Ily módon mind a 

férfiak, mind a nők könnyebben össze 

tudnák hangolni munkájukat és idős, 

fogyatékkal élő és/vagy gondozásra 

szoruló családtagjaik ellátását. 

Or. it 

 

Módosítás  182 

Heinz K. Becker 

 

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 

(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 

meglétét és összegét tagállami szinten kell 

meghatározni, figyelembe véve a már 
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betegszabadság esetén illetné meg. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

meglévő nemzeti keretrendszereket. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  183 

Alessandra Mussolini 

 

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  184 

Helga Stevens 

 

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 

(19) A gyermekes, illetve a gondozási 

kötelezettséggel bíró munkavállalók, 

különösen a férfiak arra való 
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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. 

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. nl 

 

Módosítás  185 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

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, a szabadság 

időtartamával nem szükségszerűen 

arányos juttatásokhoz való jogot. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

Or. es 

 

Módosítás  186 

Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Geoffroy Didier 
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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 juttatás 

összegét a tagállamoknak és/vagy a 

szociális partnereknek kell 

meghatározniuk a nemzeti sajátosságok 

figyelembevételével. A tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, mennyire fontos a 

társadalombiztosításra, így az egészségügyi 

ellátásra való jogosultság folyamatossága. 

Or. fr 

 

Módosítás  187 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

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 juttatás 

mértékét a tagállamok és/vagy a szociális 

partnerek határozzák meg. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 
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Or. de 

 

Módosítás  188 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 teljes fizetéshez (a bruttó 

jövedelmük 100%-a) való jogot a 

szabadságuk alatt. A juttatás összegének 

egyenlőnek kell lennie az érintett 

munkavállaló bérével. A tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, mennyire fontos a 

társadalombiztosításra, így az egészségügyi 

ellátásra és nyugdíjprogramokra való 

jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  189 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, Michael Detjen, 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

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 

(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 



 

PE619.262v01-00 132/183 AM\1148580HU.docx 

HU 

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. 

számukra a megfelelő díjazáshoz vagy 

juttatásokhoz való jogot a szabadságuk 

alatt. A díjazás vagy juttatás összegének el 

kell érnie legalább a munkavállaló bruttó 

munkabérének 85%-át. A tagállamoknak 

figyelembe kell venniük, mennyire fontos a 

társadalombiztosításra, így az egészségügyi 

ellátásra való jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  190 

Sofia Ribeiro 

 

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 juttatás 

összegének egyenlőnek kell lennie az 

érintett munkavállaló fizetésével annak 

érdekében, hogy ez ne jelentkezzen a 

szülést hátráltató tényezőként. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

Or. pt 

 

Módosítás  191 

Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 
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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 díjazáshoz vagy 

juttatásokhoz való jogot a szabadságuk 

alatt. A díjazás vagy juttatás összegének el 

kell érnie a munkavállaló bruttó 

munkabérét. A tagállamoknak figyelembe 

kell venniük, mennyire fontos a 

társadalombiztosításra, így az egészségügyi 

ellátásra való jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  192 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir 

 

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 juttatás 

összegének a szülői szabadság és a 

gondozási szabadság esetén el kell érnie 

legalább a munkavállaló bruttó bérének 

60%-át. Apasági szabadság esetén a 

juttatás összegének el kell érnie legalább 
azt az összeget, amely az érintett 

munkavállalót betegszabadság esetén 

illetné meg, ahogy az a szülési 

szabadságra volt alkalmazandó a 

várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
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munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések 

bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 

92/85/EGK tanácsi irányelv előtt. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

Indokolás 

A betegszabadság nem optimális hivatkozási alap, amely biztosítani tudná a tagállamokban a 

tisztességes szintű összeget, mivel a juttatások összege a bruttó bér 20–100%-a között mozog 

a tagállamokban, és ezt a tagállamok tovább csökkenthetik. A bruttó bér egy bizonyos 

százalékos aránya igazságosabb mutató, és alkalmasabb az irányelv céljainak elérésére. 

Ugyanakkor a betegszabadságra való hivatkozást meg kell tartani az apasági szabadság 

esetében, hogy összhangba hozzák a szülési szabadságról szóló irányelv előtt szülési 

szabadsággal. 

 

Módosítás  193 

Jasenko Selimovic 

 

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 juttatás 

meglétét és összegét tagállami szinten kell 

meghatározni, figyelembe véve a már 

meglévő nemzeti keretrendszereket. 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 
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társadalombiztosításra, így az egészségügyi 

ellátásra való jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  194 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

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 juttatás 

összegének el kell érnie legalább azt az 

összeget, amely az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén illetné meg, illetve – 

ha nincs betegszabadság – legalább a 

gondozó bruttó jövedelmének 75%-át.. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így a nyugdíjra és az egészségügyi 

ellátásra való jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás támogatja, hogy a gondozók fizetett szabadságának összegét a betegszabadság 

esetén járó díjazás szintjén határozzák meg, ugyanakkor a díjazás egységes százalékos 

arányának uniós szintű rögzítése kezelni fogja a különböző tagállamokban a 

munkavállalóknak betegszabadság alatt fizetett díjazás különböző mértékéből adódó 

anomáliákat, és egyenlő versenyfeltételeket teremt minden munkavállaló számára, beleértve 

az önfoglalkoztatókat is, akiknél nagy a kockázata, hogy a gondozásra fordított idő 

hátrányosan érinti a várható nyugdíjukat. 
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Módosítás  195 

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská 

 

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 juttatás 

mértékét a tagállamoknak kell 

meghatározniuk, és annak 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.  

Or. en 

 

Módosítás  196 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

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, 

(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 egyenlőnek kell lennie az 

érintett munkavállaló bérével. A 

tagállamoknak figyelembe kell venniük, 

mennyire fontos a társadalombiztosításra, 
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mennyire fontos a társadalombiztosításra, 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

így az egészségügyi ellátásra való 

jogosultság folyamatossága. 

Or. en 

 

Módosítás  197 

Renate Weber, Marian Harkin, Robert Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A tagállamoknak különös 

figyelmet kell fordítaniuk az egyedülálló 

szülőkre, akik sajátos kihívásokkal 

szembesülnek a munka és a magánélet 

közötti egyensúly és a szükségletekre 

szabott támogatás terén. Ennek az 

irányelvnek külön rendelkezéseket kell 

előírnia az egyedülálló szülők 

szabadságára és rugalmas 

munkafeltételeire vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  198 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A 2010/18/EU irányelvnek 

megfelelően a tagállamoknak meg kell 

határozniuk a munkaszerződés, illetve a 

munkaviszony jellegét a szülői szabadság 

idejére. Az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a 

munkavállaló és a munkáltatója közötti 

munkaviszony fennmarad a szabadság 

ideje alatt, és ebből következően a 

szabadságot igénybe vevő személy az 

(20) A 2010/18/EU irányelvnek 

megfelelően a tagállamoknak meg kell 

határozniuk a munkaszerződés jellegét a 

szülői szabadság idejére. Az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint a 

munkavállaló és a munkáltatója közötti 

munkaviszony fennmarad a szabadság 

ideje alatt, és ebből következően a 

szabadságot igénybe vevő személy az 

érintett időszakban az uniós jog 
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érintett időszakban az uniós jog 

alkalmazásában munkavállaló marad. Ezért 

a munkaszerződés vagy munkaviszony 

jellegének – ideértve a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

kérdését is – az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szabadságok időszaka tekintetében 

történő meghatározásakor, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon. 

alkalmazásában munkavállaló marad. Ezért 

a munkaszerződés jellegének – ideértve a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

kérdését is – az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szabadságok időszaka tekintetében 

történő meghatározásakor, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon. 

Or. nl 

 

Módosítás  199 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A 2010/18/EU irányelvnek 

megfelelően a tagállamoknak meg kell 

határozniuk a munkaszerződés, illetve a 

munkaviszony jellegét a szülői szabadság 

idejére. Az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a 

munkavállaló és a munkáltatója közötti 

munkaviszony fennmarad a szabadság 

ideje alatt, és ebből következően a 

szabadságot igénybe vevő személy az 

érintett időszakban az uniós jog 

alkalmazásában munkavállaló marad. Ezért 

a munkaszerződés vagy munkaviszony 

jellegének – ideértve a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

kérdését is – az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szabadságok időszaka tekintetében 

történő meghatározásakor, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon. 

(20) A 2010/18/EU irányelvnek 

megfelelően a tagállamoknak meg kell 

határozniuk a munkaszerződés, illetve a 

munkaviszony jellegét a szülői szabadság 

idejére. Az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata szerint a 

munkavállaló és a munkáltatója közötti 

munkaviszony fennmarad a szabadság 

ideje alatt, és ebből következően a 

szabadságot igénybe vevő személy az 

érintett időszakban az uniós jog 

alkalmazásában munkavállaló marad. Ezért 

a munkaszerződés vagy munkaviszony 

jellegének az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó szabadságok időszaka tekintetében 

történő meghatározásakor, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon, a társadalombiztosítási 

jogosultságok, köztük a 

nyugdíjjogosultságok sérelme nélkül, 

amelyek a szabadság időtartama alatt is 

vonatkoznak a munkavállalóra. E 

tekintetben a tagállamok biztosítják, hogy 

az ezen irányelvben előírt szabadság e 
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teljes időszak alatt nem érinti a 

munkavállalók nyugdíjjogosultságait. 

Or. en 

 

Módosítás  200 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Azoknak a munkavállalóknak a 

jobb védelme érdekében, akik az 

informális vagy fizetés nélküli gondozás 

biztosítása érdekében szabadságot vesznek 

ki, továbbá e munka értékének elismerése 

érdekében a tagállamoknak a munkaügyi 

és szociális biztonsági jogszabályaiknak 

gondozási jóváírást kell bevezetniük mind 

a nők, mind pedig a férfiak számára, 

amelyek egyenértékű időszaknak 

számítanak a nyugdíjjogosultságok 

felhalmozása szempontjából. 

Or. en 

 

Módosítás  201 

João Pimenta Lopes 

 

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 

számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

rugalmas munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők munkavállalók 

maradjanak, lehetővé kell tenni számukra, 

hogy munkarendjüket személyes 

igényeikhez igazítsák. A dolgozó szülők és 

gondozók számára ezért lehetővé kell 

tenni, hogy megfelelő beosztással járó 

munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 
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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. 

hogy a szoptatás lehetővé tétele vagy a 

családi felelősségek teljesítésének 

megkönnyítése céljából átszervezzék 

munkarendjüket, a munkaórák számának 

csökkentése útján. A munkavállalóknak 

jogot kell biztosítani arra, hogy 

visszatérjenek az eredeti munkarendjükhöz 

egy adott, megállapodás szerinti időszak 

végén. 

Or. pt 

 

Módosítás  202 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy (21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 
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a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

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. 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjük 

igazítását személyes igényeikhez és 

preferenciáikhoz kérjék. A dolgozó szülők 

és gondozók számára ezért lehetővé kell 

tenni, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérjenek. A munkavállalók és a 

munkáltatók szükségleteinek egyensúlyba 

hozatala 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 tagállamoknak mindig 

figyelembe kell venniük a kkv-k 

sajátosságát a fent említett rendelkezések 

tervezésekor. 

Or. nl 
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Módosítás  203 

Sofia Ribeiro 

 

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 

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 

(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 

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 

munkáltatónak el kell fogadnia a 

rugalmas munkafeltételeket, kivéve ha 

azok elfogadását megalapozott és nyomós 

okok lehetetlenné teszik. 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 
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kérelmezhessék, ha ez a mögöttes 

körülményekben bekövetkezett változás 

miatt szükségessé válik. 

kérelmezhessék, ha ez a mögöttes 

körülményekben bekövetkezett változás 

miatt szükségessé válik. 

Or. pt 

 

Módosítás  204 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

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 

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 

(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 

számára ezért a munkavállalókhoz 

alkalmazkodó rugalmas munkafeltételekre 

való jogosultságot kell adni; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

munkavállalókhoz alkalmazkodó 

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 női részidős munka nagy 

arányban még mindig önkéntes, részben a 

gondozási feladatok miatt, ami 

alacsonyabb társadalombiztosítási 

járulékokat és csökkent vagy nem létező 

nyugdíjjogosultságot eredményez. A 

munkáltatóra kell bízni a döntést abban a 
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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. 

kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét, és az elutasítás okait 

írásban indokolnia kell, lehetőségeket 

biztosítva az alternatív feltételekre. 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  205 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

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 

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 

(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 

számára ezért lehetővé kell tenni, hogy a 

munkavállalóhoz alkalmazkodó 

munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

a munkavállalóhoz alkalmazkodó 
munkabeosztás vagy a munkaórák 

számának csökkentése útján. A 

munkavállalók szükségleteinek és a 

munkáltatók munkaszervezési 

kapacitásának figyelembevétele érdekében 

lehetővé kell tenni a tagállamok számára, 

hogy korlátozzák a munkavállalóhoz 
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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. 

alkalmazkodó 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 női részidős munka nagy 

arányban még mindig önkéntes, részben a 

gondozási feladatok miatt, ami egész 

életen át bizonytalan helyzetet, 

alacsonyabb társadalombiztosítási 

járulékokat és csökkent vagy nem létező 

nyugdíjjogosultságot eredményez. A 

munkáltatóra kell bízni a döntést abban a 

kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló szükségleteihez 

alkalmazkodó munkafeltételek iránti 

kérelmét, és az elutasítás okait írásban 

megfelelően indokolnia kell, emellett 

lehetőségeket biztosítva az alternatív 

munkafeltételekre. A munkavállalókhoz 

alkalmazkodó munkafeltételek 

szükségességét alátámasztó egyedi 

körülmények megváltozhatnak. A 

munkavállalóknak 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. 

Or. en 

 

Módosítás  206 

Heinz K. Becker 

 

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 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 
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személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

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. 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

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 vagy a krónikus 

gondozási szükségletekkel rendelkező más 

eltartottak gondozása után is a 

munkaerőpiacon maradjanak, a hosszú 

ideig tartó csökkentett munkavégzés 

alacsonyabb társadalombiztosítási 

járulékokhoz vezet, ami csökkent vagy 

nem létező nyugdíjjogosultságot 

eredményez. Sok gondozó esetében ez 

pénzügyi nehézségekhez vezethet a 

közvetlen és a jövőbeli jövedelem 

elvesztése miatt, miközben az informális 

gondozás biztosítása végső soron egy 

mérhető hozzájárulást jelent a 

társadalomhoz és a szűkös egészségügyi és 

szociális költségvetéshez. A munkáltatóra 

kell bízni a végleges döntést abban a 

kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét, figyelembe véve azokat a 

nehézségeket, amelyeket a rugalmas 

munkafeltételek okozhatnak az mkkv-k 

számára. 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, 
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hogy ezt bármikor kérelmezhessék, ha ez a 

mögöttes körülményekben bekövetkezett 

változás miatt szükségessé válik. 

Or. en 

 

Módosítás  207 

Marian Harkin 

 

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 

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 

(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 

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 vagy a krónikus 

gondozási szükségletekkel rendelkező más 

eltartottak gondozása után is a 

munkaerőpiacon maradjanak, a hosszú 

ideig tartó csökkentett munkavégzés 

alacsonyabb társadalombiztosítási 

járulékokhoz vezet, ami csökkent vagy 

nem létező nyugdíjjogosultságot 

eredményez. Sok gondozó esetében ez 

pénzügyi nehézségekhez vezethet a 
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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. 

közvetlen és a jövőbeli jövedelem, 

valamint a nyugdíjjogosultságok 

elvesztése miatt. Figyelembe kell fenni, 

hogy az informális gondozás biztosítása 

végső soron egy mérhető hozzájárulást 

jelent a társadalomhoz és a szűkös 

egészségügyi és szociális költségvetéshez. 
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. 

Or. en 

 

Módosítás  208 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

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 

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 

(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 

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. 

Az esetleges visszaélések 
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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. 

megakadályozása érdekében a tagállamok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

bevezessenek egy minimális szolgálati 

időre vonatkozó követelményt, amelynek 

leteltével a munkavállaló jogosult e jog 

igénybevételére, e minimális szolgálati idő 

időtartama legfeljebb egy év lehet. 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. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás jobban tükrözi az e területen hatályos jogszabályokat (1999/70/EK tanácsi 

irányelv) és a szociális partnerek által kötött megállapodást azáltal, hogy ismét előírnak egy 

meghatározott időtartamú szolgálati időszakot a rugalmas munkafeltételekhez való jog 

gyakorlásának feltételeként. 
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Módosítás  209 

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská 

 

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 

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 

(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 

számára 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, és figyelembe kell venni a 

rugalmas munkafeltételek és 

munkatervezés korlátait a mikro-, kis- és 

középvállalkozások esetében. A rugalmas 

munkafeltételek szükségességét 

alátámasztó egyedi körülmények 

megváltozhatnak. A munkavállalóknak 
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szerinti időszak végén, hanem lehetővé kell 

tenni számukra azt is, hogy ezt bármikor 

kérelmezhessék, ha ez a mögöttes 

körülményekben bekövetkezett változás 

miatt szükségessé válik. 

ezért nem csupán arra kell jogot biztosítani, 

hogy visszatérjenek az eredeti 

munkarendjükhöz egy kölcsönös 

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  210 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

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 

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 

(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 

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, 

mindenkor biztosítva a bárminemű 

visszaélés elkerüléséhez szükséges 

védelmet. A munkavállalók és a 

munkáltatók – különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások – szükségleteinek 

figyelembevétele érdekében, valamint a 

köztük lévő megfelelő egyensúly 

biztosításáért, 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 
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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. 

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. 

Or. it 

 

Módosítás  211 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri 

 

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 

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 

(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 

számára ezért rugalmas munkafeltételekre 

való jogosultságot kell adni; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. A 
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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. 

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, és az elutasítást írásban 

indokolni kell. 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  212 

Renate Weber, Jasenko Selimovic, Robert Rochefort 

 

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 

(21) Annak ösztönzése érdekében, hogy 

a dolgozó szülők és a gondozók 

munkavállalók maradjanak, lehetővé kell 

tenni számukra, hogy munkarendjüket 
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személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

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. 

személyes igényeikhez és preferenciáikhoz 

igazítsák. A dolgozó szülők és gondozók 

számára ezért jogot kell adni arra, hogy a 

munkáltatóval folytatott megbeszélést 

követően 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. 

Or. en 

 

Módosítás  213 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 
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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 

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 

(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 

számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 

rugalmas munkafeltételeket kérjenek; ez a 

munkavállalók azon lehetőségét jelenti, 

hogy gondozási célokból átszervezzék 

munkarendjüket, többek között 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 
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miatt szükségessé válik. miatt szükségessé válik. 

Or. de 

 

Módosítás  214 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

a minőségi és bármely jövedelemsávba 

tartozó munkavállaló szülő által 

megfizethető gyermekgondozási 

létesítmények és szolgáltatások meglétét. 

Or. it 

 

Módosítás  215 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Romana Tomc, Anna Záborská, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A szabadságra vonatkozó 

intézkedések célja a dolgozó szülők és 

gondozók támogatása egy adott időszak 

során, valamint a munkaerőpiaci kötődésük 

fenntartása és elősegítése. Ezért indokolt 

kifejezett rendelkezést hozni az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó szabadságot 

igénybe vevő munkavállalók 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogainak 

védelmére vonatkozóan, különösen azon 

joguk vonatkozásában, hogy ugyanabba 

vagy hasonló állásba térjenek vissza, és 

távolmaradásuk miatt ne kerüljenek 

hátrányos helyzetbe a foglalkoztatásuk 

feltételei tekintetében. Szükséges, hogy a 

munkavállalók az ilyen szabadság végéig 

őrizzék meg a már megszerzett vagy 

(22) A szabadságra vonatkozó 

intézkedések célja a dolgozó szülők és 

gondozók támogatása egy adott időszak 

során, valamint a munkaerőpiaci kötődésük 

fenntartása és elősegítése. Ezért indokolt 

kifejezett rendelkezést hozni az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó szabadságot 

igénybe vevő munkavállalók 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogainak 

védelmére vonatkozóan, különösen azon 

joguk vonatkozásában, hogy ugyanabba 

vagy hasonló állásba térjenek vissza, és 

távolmaradásuk miatt ne kerüljenek 

hátrányos helyzetbe a foglalkoztatásuk 

feltételei tekintetében. Szükséges, hogy a 

munkavállalók az ilyen szabadság végéig 

őrizzék meg a már megszerzett vagy 
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megszerzés alatt álló jogaikat. megszerzés alatt álló jogaikat. Ugyanilyen 

fontos a szabadságra vonatkozó 

intézkedések azon célja, hogy biztosítsa, 

hogy a dolgozó szülők jó minőségű családi 

életet folytathassanak, és lehető legjobban 

gondozzák gyermekeiket és lássák el 

feladataikat, ideértve az elsődleges nevelő 

szerepüket is, különösen a 

kisgyermekkorban, valamint hogy 

minőségi időt töltsenek el a 

gyermekeikkel. A családi és a szakmai élet 

eredménytelen összeegyeztetése negatív 

hatást gyakorolhat a gyermekek és szüleik 

fizikai és mentális egészségére is. 

Or. en 

 

Módosítás  216 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) A BUSINESSEUROPE, az 

UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a 

szülői szabadságról kötött, felülvizsgált 

keretmegállapodás végrehajtásáról és a 

96/34/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 

2010/18/EU tanácsi irányelv egy kiinduló 

hivatkozási alapot biztosít a tagállamok és 

a munkavállalók fellépése számára a 

szülői szabadság esetében. 

Or. en 

 

Módosítás  217 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

(23) A szabadsághoz való jogukkal élő 

munkavállalókat védeni kell az emiatt 

elszenvedett megkülönböztetés vagy 

kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

Or. pt 

 

Módosítás  218 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

(23) A szabadsághoz vagy a 

munkavállalóhoz alkalmazkodó 
munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

Or. en 

 

Módosítás  219 

Maria Arena, Rory Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, 

Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételekhez való jogukkal élő 

munkavállalókat védeni kell az emiatt 

elszenvedett megkülönböztetés vagy 

kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 
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Or. en 

 

Módosítás  220 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

(23) A szabadsághoz vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalókat védeni kell 

az emiatt elszenvedett megkülönböztetés 

vagy kedvezőtlenebb bánásmód ellen. 

Ugyanakkor annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkáltatók és a 

munkavállalók érdekei közötti egyensúlyt, 

a tagállamoknak gondoskodniuk kell 

arról, hogy a munkáltatók védelmet 

élvezzenek az ilyen jogokkal való 

visszaéléssel és a vállalatok működését 

érintő káros hatásokkal szemben, 

figyelembe véve különösen a mikro-, kis- 

és középvállalkozások korlátait. 

Or. en 

 

Módosítás  221 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

(24) A szabadságot igénybe vevő 

munkavállalóknak vagy a rugalmas 

munkafeltételek kérelmezésének védelmet 

kell élvezniük a szabadság igénybe vétele 

miatt történő elbocsátás ellen. 

Amennyiben a munkavállalók úgy vélik, 

hogy az említett indokok miatt bocsátották 

el őket, lehetővé kell tenni számukra, hogy 

megkérjék a munkáltatót, hogy közölje az 
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kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

kerül sor. Amennyiben a munkavállalók 

úgy vélik, hogy az említett indokok miatt 

bocsátották el őket, lehetővé kell tenni 

számukra, hogy megkérjék a munkáltatót, 

hogy közölje az elbocsátás megfelelően 

megalapozott indokait. 

elbocsátás megfelelően megalapozott 

indokait. 

Or. nl 

 

Módosítás  222 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy 

rugalmas munkafeltételek kérelmezéséhez 

való jogukkal élő munkavállalóknak 

védelmet kell élvezniük az elbocsátás, 

illetve az esetleges elbocsátásra irányuló 

bármilyen előkészület ellen, ha arra ilyen 

szabadság kérelmezése vagy 

igénybevétele, illetve az ilyen rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való jog 

gyakorlása miatt kerül sor. Amennyiben a 

munkavállalók úgy vélik, hogy az említett 

indokok miatt bocsátották el őket, lehetővé 

kell tenni számukra, hogy megkérjék a 

munkáltatót, hogy közölje az elbocsátás 

megfelelően megalapozott indokait. 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy a 

munkavállalóhoz alkalmazkodó 
munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen munkavállalóhoz alkalmazkodó 

munkafeltételek kérelmezéséhez való jog 

gyakorlása miatt kerül sor. Amennyiben a 

munkavállalók úgy vélik, hogy az említett 

indokok miatt bocsátották el őket, lehetővé 

kell tenni számukra, hogy megkérjék a 

munkáltatót, hogy írásban közölje az 

elbocsátás megfelelően megalapozott 

indokait. 

Or. en 

 

Módosítás  223 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy 

rugalmas munkafeltételek kérelmezéséhez 

való jogukkal élő munkavállalóknak 

védelmet kell élvezniük az elbocsátás, 

illetve az esetleges elbocsátásra irányuló 

bármilyen előkészület ellen, ha arra ilyen 

szabadság kérelmezése vagy 

igénybevétele, illetve az ilyen rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való jog 

gyakorlása miatt kerül sor. Amennyiben a 

munkavállalók úgy vélik, hogy az említett 

indokok miatt bocsátották el őket, lehetővé 

kell tenni számukra, hogy megkérjék a 

munkáltatót, hogy közölje az elbocsátás 

megfelelően megalapozott indokait. 

(24) A szabadság igénybevételéhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen, megfelelő beosztással járó 

munkafeltételek kérelmezéséhez való jog 

gyakorlása miatt kerül sor. Az ebben az 

összefüggésben kezdeményezett 

elbocsátásokat semmisnek kell tekinteni, 

és a munkavállalónak biztosítani kell az 

újbóli beilleszkedést segítő és kárpótlásra 

irányuló megfelelő eljárásokat, valamint 

az ilyen gyakorlatot végző munkáltatóval 

szemben szankciókat kell alkalmazni. 

Or. pt 

 

Módosítás  224 

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Elena Gentile, 

Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

kerül sor. Amennyiben a munkavállalók 

úgy vélik, hogy az említett indokok miatt 

bocsátották el őket, lehetővé kell tenni 

számukra, hogy megkérjék a munkáltatót, 

hogy közölje az elbocsátás megfelelően 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételekhez való jogukkal élő 

munkavállalóknak védelmet kell élvezniük 

az elbocsátás, illetve az esetleges 

elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételekhez való 

jog gyakorlása miatt kerül sor. 

Amennyiben a munkavállalók úgy vélik, 

hogy az említett indokok miatt bocsátották 

el őket, lehetővé kell tenni számukra, hogy 

megkérjék a munkáltatót, hogy közölje az 

elbocsátás megfelelően megalapozott 
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megalapozott indokait. indokait. 

Or. en 

 

Módosítás  225 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

kerül sor. Amennyiben a munkavállalók 

úgy vélik, hogy az említett indokok miatt 

bocsátották el őket, lehetővé kell tenni 

számukra, hogy megkérjék a munkáltatót, 

hogy közölje az elbocsátás megfelelően 

megalapozott indokait. 

(24) Az ebben az irányelvben biztosított, 

szabadság igénybevételéhez vagy rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogukkal élő munkavállalóknak védelmet 

kell élvezniük az elbocsátás, illetve az 

esetleges elbocsátásra irányuló bármilyen 

előkészület ellen, ha arra ilyen szabadság 

kérelmezése vagy igénybevétele, illetve az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jog gyakorlása miatt 

kerül sor. Amennyiben a munkavállalók 

úgy vélik, hogy az említett indokok miatt 

bocsátották el őket, lehetővé kell tenni 

számukra, hogy megkérjék a munkáltatót, 

hogy írásban közölje az elbocsátás 

megfelelően megalapozott indokait. 

Or. en 

 

Módosítás  226 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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 

törölve 
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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. 

Or. nl 

 

Módosítás  227 

Tom Vandenkendelaere 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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. 

törölve 

Or. nl 

 

Módosítás  228 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Abban az esetben, ha a 

munkavállalók bíróság vagy egyéb 

illetékes hatóság előtt olyan tényeket 

törölve 
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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. 

Or. en 

 

Módosítás  229 

David Casa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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 miatt került sor. 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Jana Žitňanská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 



 

AM\1148580HU.docx 165/183 PE619.262v01-00 

 HU 

 

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 miatt került sor. 

Or. en 

 

Módosítás  231 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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, munkavállalóhoz alkalmazkodó 

munkafeltételek kérelmezéséhez való jog 

gyakorlása miatt került sor. 

Or. en 

 

Módosítás  232 

João Pimenta Lopes 
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Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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 bejelentést tesznek, 

mivel vélelmezik, 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, 

megfelelő időbeosztással járó 
munkafeltételek kérelmezéséhez való jog 

gyakorlása miatt került sor. 

Or. pt 

 

Módosítás  233 

Maria Arena, Rory Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Brando Benifei, 

Elena Gentile, Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, 

Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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 munkafeltételekhez való 

jog gyakorlása miatt került sor. 

Or. en 
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Módosítás  234 

Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Iratxe García Pérez 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

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 munkafeltételekhez való 

jog gyakorlása miatt került sor. Ha egy 

bírósági határozat azt állapítja meg, hogy 

az elbocsátás ezeken az indokokon 

alapult, a munkavállaló jogosult arra, 

hogy visszahelyezzék állásába, ha ezt 

választja. Ez nem sérti a nemzeti jog, az 

alkalmazandó kollektív szerződések 

és/vagy a bevett gyakorlat szerint 

biztosított kártérítést. 

Or. en 

 

Módosítás  235 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az ezen irányelv alapján elfogadott 

nemzeti rendelkezések megsértésének vagy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértésének esetére a 

(26) Ezen irányelv megfelelő 

végrehajtásának biztosítása érdekében a 

tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy munkaügyi ellenőrzések 

működjenek, és hogy megfelelő emberi, 
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tagállamoknak hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. 

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony 

érvényesítése érdekében megfelelő bírósági 

védelmet kell biztosítani a munkavállalók 

számára az ebben az irányelvben előírt 

jogokhoz kapcsolódó panaszból vagy 

eljárásból eredő kedvezőtlen elbánás vagy 

hátrányos következmények ellen. Az 

áldozatokat elrettentheti joguk 

gyakorlásától a megtorlás veszélye, ezért 

meg kell védeni őket az ebben az 

irányelvben előírt jogok gyakorlása miatti 

esetleges kedvezőtlen bánásmódtól. Ez a 

védelem különösen fontos a munkavállalók 

képviselői tekintetében feladataik ellátása 

során. 

pénzügyi és technikai erőforrások 

álljanak rendelkezésre a munkaügyi 

ellenőrzések lefolytatásához. Az ezen 

irányelv alapján elfogadott nemzeti 

rendelkezések megsértésének vagy az ezen 

irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértésének esetére a 

tagállamoknak hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. 

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony 

érvényesítése érdekében megfelelő bírósági 

védelmet kell biztosítani a munkavállalók 

számára az ebben az irányelvben előírt 

jogokhoz kapcsolódó panaszból vagy 

eljárásból eredő kedvezőtlen elbánás vagy 

hátrányos következmények ellen. Az 

áldozatokat elrettentheti joguk 

gyakorlásától a megtorlás veszélye, ezért 

meg kell védeni őket az ebben az 

irányelvben előírt jogok gyakorlása miatti 

esetleges kedvezőtlen bánásmódtól. Ez a 

védelem különösen fontos a munkavállalók 

képviselői tekintetében feladataik ellátása 

során. 

Or. en 

 

Módosítás  236 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az ezen irányelv alapján elfogadott 

nemzeti rendelkezések megsértésének vagy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértésének esetére a 

tagállamoknak hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. 

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony 

érvényesítése érdekében megfelelő bírósági 

védelmet kell biztosítani a munkavállalók 

számára az ebben az irányelvben előírt 

(26) Az ezen irányelv alapján elfogadott 

nemzeti rendelkezések megsértésének vagy 

az ezen irányelv hatálya alá tartozó jogokra 

vonatkozóan már hatályban lévő 

rendelkezések megsértésének esetére a 

tagállamoknak hatékony, arányos és 

visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk. 

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony 

érvényesítése érdekében megfelelő bírósági 

védelmet kell biztosítani a munkavállalók 

számára az ebben az irányelvben előírt 
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jogokhoz kapcsolódó panaszból vagy 

eljárásból eredő kedvezőtlen elbánás vagy 

hátrányos következmények ellen. Az 

áldozatokat elrettentheti joguk 

gyakorlásától a megtorlás veszélye, ezért 

meg kell védeni őket az ebben az 

irányelvben előírt jogok gyakorlása miatti 

esetleges kedvezőtlen bánásmódtól. Ez a 

védelem különösen fontos a munkavállalók 

képviselői tekintetében feladataik ellátása 

során. 

jogokhoz kapcsolódó panaszból vagy 

eljárásból eredő kedvezőtlen elbánás vagy 

hátrányos következmények ellen. Az 

áldozatokat elrettentheti joguk 

gyakorlásától a megtorlás veszélye, ezért 

meg kell védeni őket az ebben az 

irányelvben előírt jogok gyakorlása miatti 

esetleges kedvezőtlen bánásmódtól. Ez a 

védelem különösen fontos a munkavállalók 

képviselői tekintetében feladataik ellátása 

során. A munkaügyi és szociális 

ellenőrzéseknek a megkülönböztetés 

elkerülése érdekében megfelelő 

eszközökkel nyomon kell követniük ezen 

irányelv megfelelő végrehajtását, és 

biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók 

élni tudjanak szociális és munkaügyi 

jogaikkal. 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az ebben az irányelvben foglalt 

jogok védelmének további javítása 

érdekében az egyenlőséggel foglalkozó 

nemzeti testületeknek is hatáskörrel kell 

rendelkezniük az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területeken. 

(27) Az ebben az irányelvben foglalt 

jogok védelmének további javítása 

érdekében az egyenlőséggel foglalkozó 

nemzeti testületeknek, munkavállalói 

testületeknek, a szociális gondozással, 

gyermekjogokkal és gondozással 

foglalkozó testületeknek is hatáskörrel kell 

rendelkezniük az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területeken. 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 
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Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Az ebben az irányelvben foglalt 

jogok védelmének további javítása 

érdekében az egyenlőséggel foglalkozó 

nemzeti testületeknek is hatáskörrel kell 

rendelkezniük az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területeken. 

(27) Az ebben az irányelvben foglalt 

jogok védelmének további javítása 

érdekében az egyenlőséggel és 

gyermekjogokkal foglalkozó nemzeti 

testületeknek is hatáskörrel kell 

rendelkezniük az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területeken. 

Or. en 

 

Módosítás  239 

Renate Weber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) A javasolt intézkedések 

végrehajtásába be kell vonni a helyi és 

regionális önkormányzatokat is, amelyek 

központi szerepet töltenek be a 

szakpolitikák kialakításában, 

végrehajtásában és értékelésében olyan 

területeken, amelyeken gyakran alapvető 

szakértelemmel rendelkeznek; ilyen 

például a gyermekek támogatása (köztük 

a gyermekgondozási lehetőségek), az 

idősek és a fogyatékossággal élők 

gondozása, az oktatás, a szociális 

szolgáltatások vagy a foglalkoztatás, 

valamint a társadalmi integráció és a 

foglalkoztathatóság. A helyi és regionális 

önkormányzatoknak ezenkívül elő kell 

mozdítaniuk a munka és a magánélet 

közötti egyensúllyal kapcsolatos bevált 

gyakorlatokat és kölcsönös tanulást. 

Or. en 
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Módosítás  240 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) Ugyanezen az alapon a javasolt 

intézkedések kidolgozásába és 

végrehajtásába be kellene vonni a helyi és 

regionális önkormányzatokat is, amelyek 

központi szerepet töltenek be a 

szakpolitikák kialakításában, 

végrehajtásában és értékelésében olyan 

területeken, amelyeken gyakran alapvető 

szakértelemmel rendelkeznek; ilyen 

például a gyermekek támogatása, az 

idősek és a fogyatékossággal élők 

gondozása, az oktatás, a szociális 

szolgáltatások vagy a foglalkoztatás, 

valamint a társadalmi integráció. A helyi 

és regionális önkormányzatoknak 

ezenkívül részt kell vállalniuk az azzal 

kapcsolatos bevált gyakorlatok 

népszerűsítésében és átvételében is, hogy 

miként lehet a legjobban ösztönözni a 

munka és a magánélet közötti egyensúlyt. 

Or. en 

 

Módosítás  241 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) A civil társadalomnak, az 

egyenlőséggel foglalkozó testületeket is 

beleértve szerepet kell vállalniuk a 

munkaviszony terén a nemek közötti 

egyenlőségre irányuló jogszabályok és 

rendelkezések hatékony alkalmazásában, 

hogy biztosítsák az egyenlő bánásmódot. 

A tagállamoknak javítaniuk kell a 
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szociális párbeszédet, valamint a 

tapasztalatok és bevált gyakorlatok 

cseréjét minden érintett érdekelt fél között. 

Or. en 

 

Módosítás  242 

Herbert Dorfmann, Heinz K. Becker, David Casa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) A munka és a magánélet 

egyensúlyának megteremtésére irányuló 

intézkedések elfogadásának javítása 

érdekében a tagállamoknak elő kell 

mozdítaniuk az olyan önkéntes tanúsítási 

rendszereket, amelyek értékelik az állami 

és magánszervezetek teljesítményét. A 

tanúsítási rendszerek bevezetését ösztönző 

intézkedésekkel kell támogatni. 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

megadva ezzel a tagállamoknak azt a 

lehetőséget, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn. A meglévő jogi keretek 

között megszerzett jogokat továbbra is 

alkalmazni kell, kivéve, ha ez az irányelv 

kedvezőbb rendelkezéseket vezet be. 

Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem 

indokolhatja az ezen a területen már 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

megadva ezzel a tagállamoknak azt a 

lehetőséget, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn. A megszerzett jogokat 

azonban nem szabad megváltoztatni. 
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létező uniós jogszabályokban 

meghatározott meglévő jogok 

korlátozását, és nem jelenthet jogalapot a 

munkavállalóknak az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó területen nyújtott 

védelem általános szintjének 

csökkentésére. 

Or. nl 

 

Módosítás  244 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

megadva ezzel a tagállamoknak azt a 

lehetőséget, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn. A meglévő jogi keretek 

között megszerzett jogokat továbbra is 

alkalmazni kell, kivéve, ha ez az irányelv 

kedvezőbb rendelkezéseket vezet be. 

Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem 

indokolhatja az ezen a területen már létező 

uniós jogszabályokban meghatározott 

meglévő jogok korlátozását, és nem 

jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó területen 

nyújtott védelem általános szintjének 

csökkentésére. 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

kötelezve a tagállamokat, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket tartsanak fenn, és 

ösztönözve őket ezek bevezetésére. A 

meglévő jogi keretek között megszerzett 

jogokat továbbra is alkalmazni kell, kivéve, 

ha ez az irányelv kedvezőbb 

rendelkezéseket vezet be. Ennek az 

irányelvnek a végrehajtása nem 

indokolhatja az ezen a területen már létező 

uniós jogban, nemzeti jogszabályokban és 

foglalkoztatási gyakorlatokban 

meghatározott meglévő jogok korlátozását, 

és nem jelenthet jogalapot a 

munkavállalóknak az ezen irányelv hatálya 

alá tartozó területen nyújtott védelem 

általános szintjének csökkentésére. 

Or. en 

 

Módosítás  245 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

megadva ezzel a tagállamoknak azt a 

lehetőséget, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn. A meglévő jogi keretek 

között megszerzett jogokat továbbra is 

alkalmazni kell, kivéve, ha ez az irányelv 

kedvezőbb rendelkezéseket vezet be. 

Ennek az irányelvnek a végrehajtása nem 

indokolhatja az ezen a területen már létező 

uniós jogszabályokban meghatározott 

meglévő jogok korlátozását, és nem 

jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó területen 

nyújtott védelem általános szintjének 

csökkentésére. 

(28) Ez az irányelv 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

kötelezve a tagállamokat, hogy kedvezőbb 

rendelkezéseket tartsanak fenn, és 

ösztönözve őket ezek bevezetésére. A 

meglévő jogi keretek között megszerzett 

jogokat továbbra is alkalmazni kell, kivéve, 

ha ez az irányelv kedvezőbb 

rendelkezéseket vezet be. Ennek az 

irányelvnek a végrehajtása nem 

indokolhatja az ezen a területen már létező 

uniós jogban, nemzeti jogszabályokban és 

kollektív szerződésekben meghatározott 

meglévő jogok korlátozását, és nem 

jelenthet jogalapot a munkavállalóknak az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó területen 

nyújtott védelem általános szintjének 

csökkentésére. 

Or. en 

 

Módosítás  246 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Ezen irányelv egyik intézkedése 

sem értelmezhető a 2010/18/EU irányelv és 

a 2006/54/EK irányelv – ideértve annak 19. 

cikkét – alapján korábban már meglévő 

jogok korlátozásaként. A hatályon kívül 

helyezett 2010/18/EU irányelvre való 

hivatkozásokat erre az irányelvre való 

hivatkozásként kell értelmezni. 

(29) Ezen irányelv egyik intézkedése 

sem értelmezhető a 2010/18/EU irányelv és 

a 2006/54/EK irányelv – ideértve annak 19. 

cikkét – alapján korábban már meglévő 

jogok korlátozásaként. Ezért a 2010/18/EU 

irányelvben meghatározott 

minimumkövetelményeket és 

szabványokat az apasági szabadságról és a 

szülői szabadságról továbbra is teljes 

mértékben alkalmazni kell. Ezt az 

irányelvet ennek megfelelően ajánlássá 

kell alakítani. Ezen eszköz megfelelő 

rendelkezéseinek – amelyek ebben a 

szakaszban még mindig irányelvre 

irányuló javaslatok – ajánlásokként 
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továbbra is érvényesnek kell lenniük és 

ezért a tagállamok számára nem kötelező 

erejű minimális iránymutatásokká kell 

válniuk. 

Or. nl 

 

Módosítás  247 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) Az érintett nem kötelező erejű 

iránymutatások hatálybalépésétől 

számított öt év elteltével a tagállami szintű 

haladást felül kell vizsgálni. Amennyiben 

világossá válik, hogy a tagállamokban 

nem sikerült elegendő haladást elérni, 

akkor ezeket a nem kötelező erejű 

iránymutatásokat kötelező erejű 

iránymutatásokká kell átalakítani. 

Or. nl 

 

Módosítás  248 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) Semmilyen későbbi, az egyes 

tagállamokra vonatkozó ajánlásokkal 

vagy makrogazdasági feltételrendszerrel 

kapcsolatos uniós szabályozás nem 

mozdíthatja elő az egyes tagállamokban az 

ezen irányelv céljával kapcsolatban elért 

és meglévő jogok csökkentését. 

Or. pt 
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Módosítás  249 

Sofia Ribeiro 

 

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. 

törölve 

Or. pt 

 

Módosítás  250 

João Pimenta Lopes 

 

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) Ennek az irányelvnek az 

alkalmazásával összhangban a 

tagállamok közigazgatási, pénzügyi és jogi 

intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek 

segítik a kis- és középvállalkozások 

termelékenységét, valamint biztosítják, 

hogy a szabadságok kivétele ne legyen 

hatással a kkv-kra, különösen az 

adminisztratív terhek tekintetében. 
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Or. pt 

 

Módosítás  251 

Heinz K. Becker 

 

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. 

Or. en 

 

Módosítás  252 

Anthea McIntyre, Jana Žitňanská 

 

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 

(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 rendszeres értékelésére, hogy az 
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aktusuk milyen hatást gyakorol a kis- és 

középvállalkozásokra, különös 

figyelemmel a mikrovállalkozásokra és az 

adminisztratív teherre. 

átültető jogi aktusuk milyen hatást 

gyakorol a kis- és középvállalkozásokra, 

különös figyelemmel a mikro- és 

kisvállalkozásokra és az adminisztratív 

teherre, különös tekintettel a 

munkaszervezés megváltozására.  

Or. en 

 

Módosítás  253 

Helga Stevens 

 

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) 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 alapos, előzetes értékelésére és 

ellenőrzésére, hogy az átültető jogi aktusuk 

milyen hatást gyakorol a kis- és 

középvállalkozásokra, különös 

figyelemmel a mikro-, és 

kisvállalkozásokra és az adminisztratív 

teherre. 

Or. nl 

 

Módosítás  254 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric 

 

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 

(30) Ez az irányelv nem írhat elő olyan 

indokolatlan közigazgatási, pénzügyi vagy 

jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a 
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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. 

kis- és középvállalkozások alapítását és 

fejlődését. Ezért a tagállamok – miközben 

biztosítják, hogy a rendelkezések ne 

sújtsák aránytalanul a kis- és 

középvállalkozásokat – felkérést kapnak 

arra, hogy iránymutatást adjanak a kis- és 

középvállalkozások számára az irányelv 

sikeres végrehajtása érdekében, különös 

figyelemmel a mikrovállalkozásokra. 

Or. en 

 

Módosítás  255 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

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) Ez az irányelv nem írhat elő olyan 

indokolatlan közigazgatási, pénzügyi vagy 

jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a 

kis- és középvállalkozások alapítását és 

fejlődését. Ezért a tagállamok – miközben 

biztosítják, hogy a rendelkezések ne 

sújtsák aránytalanul a kis- és 

középvállalkozásokat – felkérést kapnak 

arra, hogy iránymutatást adjanak a kis- és 

középvállalkozások számára az irányelv 

sikeres végrehajtása érdekében, különös 

figyelemmel a mikrovállalkozásokra. 

Or. en 

 

Módosítás  256 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Ez az irányelv nem írhat elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

(30) Ez az irányelv kivételt tesz a kkv-

kkal abban az esetben, ha ezen irányelv 
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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. 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 

korlátozásai gátolják a kis- és 

középvállalkozások alapítását és fejlődését. 

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 terhekre. 

Or. de 

 

Módosítás  257 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa 

 

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) Ezen irányelv végrehajtásakor a 

tagállamok nem írhatnak 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, és különös 

tekintettel a szülői szabadság feltételeinek 

és a rugalmas munkaszervezés mintáinak 

hatásaira, továbbá felkérést kapnak ezen 

értékelések eredményeinek közzétételére. 

Or. en 

Indokolás 

Nem áll rendelkezésre elégséges adat a szülői szabadságról szóló 2010. évi irányelv 

végrehajtására vonatkozóan, és értékeléseket kell közzétenni a mikro-, kis- és 



 

AM\1148580HU.docx 181/183 PE619.262v01-00 

 HU 

középvállalkozások számára az irányelv alkalmazásából adódó adminisztratív terhekről. 

 

Módosítás  258 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Anna Záborská, Ádám Kósa 

 

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) 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. A tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy csökkentik a kkv-k 

és mikrovállalkozások adminisztratív 

terheit, mindezt anélkül, hogy jelentősen 

csökkentenék a kkv-k és 

mikrovállalkozások munkavállalóinak 

ezen irányelv alapján létrehozott jogait, és 

hogy alapvetően fenntartják az ilyen 

vállalkozások és más vállalkozások 

munkavállalóival szembeni egyenlő 

bánásmódot. 

Or. en 

 

Módosítás  259 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) Ez az irányelv nem írhat elő olyan 

közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 
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korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 

középvállalkozások alapítását és 

fejlődését. A Bizottság az európai 

szociálpolitika körébe tartozó aktív 

intézkedések keretében javaslatot tesz 

korrekciós intézkedésekre, köztük a 

lehetséges kompenzációs intézkedésekre is 

annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-

kat ne sújtsa aránytalan teher, és különös 

figyelmet fordít a mikrovállalkozásokra. 

Or. en 

 

Módosítás  260 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a jelen irányelv hatályba lépése a 

különböző tagállamokban 

zökkenőmentesen és jelentős pénzügyi 

hatások nélkül történjen, a szülői 

szabadság fizetés nélküli részére 

vonatkozó rendelkezéseket fokozatosan 

kell bevezetni. 

Or. es 

 

Módosítás  261 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) A tagállamoknak kedvezmények 

és/vagy támogatások formájában 

segíteniük kell a mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat jelen irányelv 

rendelkezéseinek betartásában. 
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Or. it 

 

Módosítás  262 

Herbert Dorfmann, Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (32a) A tagállamok meghozzák a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítása érdekében, hogy a minőségi, 

elérhető és megfizethető 

gyermekgondozási létesítményekben 

elegendő férőhely álljon rendelkezésre, 

hogy ezen irányelv követelményei 

teljesíthetők és végrehajthatók legyenek. A 

tagállamoknak – a szociális 

mezőgazdasági modellekhez hasonlóan – 

támogatniuk és fejleszteniük kell a már 

meglévő modelleket. 

Or. de 

 

 

 


