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Módosítás  263 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv olyan 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

amelyek célja a férfiak és nők 

munkaerőpiaci esélyegyenlőségének és az 

egyenlő munkahelyi bánásmódnak a 

biztosítása azáltal, hogy könnyebbé válik a 

dolgozó szülők és gondozók munkájának 

és családi életének összehangolása. 

Ez az irányelv olyan 

minimumkövetelményeket állapít meg, 

amelyek célja a férfiak és nők 

munkaerőpiaci egyenlőségének és az 

egyenlő munkahelyi bánásmódnak a 

biztosítása azáltal, hogy könnyebbé válik a 

dolgozó szülők és gondozók munkájának 

és családi életének összehangolása. 

Or. pt 

 

Módosítás  264 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E cél érdekében alanyi jogokat biztosít az 

alábbiakhoz kapcsolódóan: 

törölve 

a) apasági szabadság, szülői 

szabadság és gondozói szabadság; 

 

b) rugalmas munkafeltételek a 

dolgozó szülők és gondozók számára. 

 

Or. nl 

 

Módosítás  265 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) apasági szabadság, szülői 

szabadság és gondozói szabadság; 

a) apasági szabadság, szülői 

szabadság és családi okokból igényelhető 

szabadság; 

Or. pt 

 

Módosítás  266 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) apasági szabadság, szülői 

szabadság és gondozói szabadság; 

a) anyasági szabadság, apasági 

szabadság, szülői szabadság és gondozói 

szabadság; 

Or. pt 

 

Módosítás  267 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rugalmas munkafeltételek a 

dolgozó szülők és gondozók számára. 

b) munkavállaló-orientált, 

kiigazítható munkafeltételek a szülői 

feladatokat ellátó és/vagy eltartott 

családtagok informális gondozását végző 

munkavállalók számára. 

Or. en 

 

Módosítás  268 

João Pimenta Lopes 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rugalmas munkafeltételek a 

dolgozó szülők és gondozók számára. 

b) a szülői szabadságot követő, 

megfelelő időbeosztással járó 

munkafeltételek a dolgozó szülők számára. 

Or. pt 

 

Módosítás  269 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rugalmas munkafeltételek a 

dolgozó szülők és gondozók számára. 

b) munkavállaló-orientált, rugalmas 

munkafeltételek a dolgozó szülők és 

gondozók számára. 

Or. en 

 

Módosítás  270 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv nemre, fajra és etnikai 

származásra, vallásra vagy 

meggyőződésre, fogyatékosságra, 

életkorra vagy szexuális irányultságra és 

állampolgárságra való tekintet nélkül 

minden természetes személyre 

alkalmazandó, aki a munkavállalói 

jogállás megállapításának objektív 

kritériumaival (pl. az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat) 

összhangban, az Európai Unió Bírósága 
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több ügyében bemutatott módon bizonyos 

gazdasági értékkel bíró szolgáltatásokat 

nyújt egy másik személy részére annak 

irányítása alatt, és e szolgáltatásokért 

javadalmazásban részesül. 

Or. en 

 

Módosítás  271 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel rendelkezik. 

Or. nl 

 

Módosítás  272 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra, valamint minden önálló 

vállalkozóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik, a 

munkavállalói jogállás megállapítása 

tekintetében az Európai Unió Bírósága 

ítélkezési gyakorlatában, valamint az 

Európai Unióban alkalmazandó átlátható 

és kiszámítható munkafeltételekről szóló 

xx/xx/EU irányelvben meghatározott 

kritériumoknak megfelelően. 
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Or. en 

 

Módosítás  273 

Brando Benifei, Terry Reintke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv nemtől függetlenül minden 

olyan munkavállalóra alkalmazandó, aki az 

egyes tagállamokban hatályos jog, 

kollektív szerződések és/vagy gyakorlat 

által meghatározott munkaszerződéssel, 

illetve munkaviszonnyal rendelkezik. 

Or. en 

 

Módosítás  274 

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 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra és önálló vállalkozóra 

alkalmazandó, aki az egyes tagállamokban 

hatályos jog, kollektív szerződések és/vagy 

gyakorlat által meghatározott 
munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik, a 

munkavállalói jogállás megállapítása 

tekintetében az Európai Unió Bírósága 

ítélkezési gyakorlatában meghatározott 

kritériumoknak megfelelően. 

Or. en 
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Módosítás  275 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik, a 

munkavállalói jogállás megállapítása 

tekintetében az Európai Unió Bírósága 

ítélkezési gyakorlatában meghatározott 

kritériumoknak megfelelően. 

Or. en 

 

Módosítás  276 

Renate Weber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik, a 

munkavállalói és az önálló vállalkozói 

jogállás megállapítása tekintetében az 

Európai Unió Bírósága által 

meghatározott kritériumok megfelelően. 

Or. en 

 

Módosítás  277 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Or. pt 

 

Módosítás  278 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Or. it 

 

Módosítás  279 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Or. en 
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Indokolás 

E módosítás jobban tükrözi a tagállamokban hatályos, a munkaszerződésekre – többek között 

a kollektív szerződésekre és gyakorlatokra – vonatkozó jelenlegi jogi keretet, továbbá 

visszaállítja a szülői szabadságról szóló 2010/18/EU irányelv meghatározását. 

 

Módosítás  280 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Or. en 

 

Módosítás  281 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki 

munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Ez az irányelv minden olyan férfi és női 

munkavállalóra alkalmazandó, aki az egyes 

tagállamokban hatályos jog, kollektív 

szerződések és/vagy gyakorlat által 

meghatározott munkaszerződéssel, illetve 

munkaviszonnyal rendelkezik. 

Or. de 

 

Módosítás  282 

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

Elena Gentile, Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, 
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Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születésének, 

halvaszületésének vagy 

örökbefogadásának az időpontjához közel 
biztosított fizetett és kötelező munkahelyi 

szabadság; 

 Az (1) bekezdésben említett apasági 

szabadsághoz való jogot a 

munkaviszonyban töltött időtartamtól és a 

munkaviszony jogállásától függetlenül 

kell biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  283 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születésének, 

halvaszületésének vagy 

örökbefogadásának alkalmához közel 
biztosított teljes mértékben fizetett és 

kötelezően kiveendő munkahelyi 

szabadság; 

Or. en 
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Módosítás  284 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése vagy 

örökbefogadása esetén biztosított fizetett 

munkahelyi szabadság, amelyet 

gyermekük első életévében, lehetőleg 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával kell kivenniük; 

Or. en 

Indokolás 

A fizetett apasági szabadság az első előfeltétele annak, hogy az apák bekapcsolódhassanak a 

gondozási feladatokba. Az apasági szabadság megkezdésére vonatkozó bizonyos szintű 

rugalmasság lehetővé teszi az apák számára, hogy ezt a jogot a születés vagy az 

örökbefogadás első évében gyakorolhassák, ami jobban illeszkedik a tagállamok jelenlegi 

jogi kereteihez. Fenn kell azonban tartani, hogy az apasági szabadságot lehetőleg a születés 

alkalmával kell megkezdeni, mivel a bizonyítékok azt mutatják, hogy az apa-gyermek kötődés 

a leghatékonyabban e korai szakaszban alakul ki. 

 

Módosítás  285 

Tom Vandenkendelaere 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával biztosított, fizetett munkahelyi 

szabadság; 

Or. nl 
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Módosítás  286 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával biztosított fizetett munkahelyi 

szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  287 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával biztosított fizetett munkahelyi 

szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  288 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a jogilag ekként elismert személyek 
számára gyermekük születése alkalmával 
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biztosított fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  289 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése vagy 

örökbefogadása alkalmával biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. it 

 

Módosítás  290 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított, fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. pt 

 

Módosítás  291 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 



 

AM\1151797HU.docx 15/165 PE620.919v02-00 

 HU 

biztosított munkahelyi szabadság; biztosított fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. fr 

 

Módosítás  292 

Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „apasági szabadság”: az apák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított munkahelyi szabadság; 

a) „apasági szabadság”: az apák vagy 

a nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők számára 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával biztosított munkahelyi 

szabadság; 

Or. de 

 

Módosítás  293 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „anyasági szabadság”: az anyák 

számára gyermekük születése alkalmával 

biztosított, fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. pt 

Módosítás  294 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek b) „szülői szabadság”: gyermek 
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születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

születése, örökbefogadása vagy 

gyermekelhelyezés esetén a gyermek 

gondozása céljából biztosított munkahelyi 

szabadság; 

Or. it 

 

Módosítás  295 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából a szülőknek 

biztosított munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  296 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

teljes mértékben fizetett munkahelyi 

szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  297 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli 
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Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. it 

 

Módosítás  298 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított, 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. pt 

 

Módosítás  299 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. fr 
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Módosítás  300 

Tom Vandenkendelaere 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított, 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. nl 

 

Módosítás  301 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  302 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. en 
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Módosítás  303 

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

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

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  304 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

munkahelyi szabadság; 

b) „szülői szabadság”: gyermek 

születése vagy örökbefogadása esetén a 

gyermek gondozása céljából biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  305 

Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Iratxe García Pérez 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „gondozói szabadság”: a gondozók 

számára annak érdekében biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság, hogy 
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személyes segítséget vagy támogatást 

nyújtsanak valamely személynek, aki 

súlyos vagy krónikus betegség, kórházi 

ellátás, kórházi ellátás nélküli sebészeti 

beavatkozás, fogyatékosság, mentális 

egészségi vagy életkorral összefüggő 

probléma miatt támogatásra szorul; 

Or. en 

 

Módosítás  306 

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

Guillaume Balas, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „gondozói szabadság”: a gondozók 

számára annak érdekében biztosított 

fizetett munkahelyi szabadság, hogy 

személyes segítséget vagy támogatást 

nyújtsanak valamely személynek, aki 

súlyos vagy krónikus betegség, 

fogyatékosság, mentális egészségi vagy 

életkorral összefüggő probléma miatt 

támogatásra szorul; 

Or. en 

 

Módosítás  307 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „gondozói szabadság”: súlyos 

betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozónak nyújtandó személyes 

gondozás vagy támogatás céljából a 
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gondozóknak biztosított munkahelyi 

szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  308 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „gondozói szabadság”: súlyos 

egészségügyi okból jelentős mértékű 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozónak nyújtandó személyes 

gondozás vagy támogatás céljából a 

gondozást végzőknek biztosított, 

korlátozott idejű munkahelyi szabadság; 

Or. de 

 

Módosítás  309 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „informális gondozó”: olyan 

munkavállaló, aki informálisan személyes 

gondozást vagy támogatást nyújt 

hozzátartozója vagy valamely közvetlen 

környezetéhez tartozó személy betegsége, 

krónikus betegsége, fogyatékossága, 

életkorral összefüggő korlátozottsága vagy 

betegsége, mentális betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; a 

gondozás e típusát a szakmai vagy 

formális foglalkoztatási kereten kívül 

nyújtják; 

Or. en 
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Módosítás  310 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt bármely életkorú hozzátartozója 

számára, aki erre súlyos betegsége, 

fogyatékossága vagy mentális vagy fizikai 

szempontból gondozásra szoruló állapota 

miatt rászorul; 

 „súlyos betegség”: hosszan fennálló, 

olykor nehezen diagnosztizálható élettani 

állapot, amely megakadályozza a személyt 

alapvető és gyakorlati napi teendőinek 

ellátásában, a betegség tünetei, az abból 

fakadó fogyatékosság, a kezelés vagy az 

összetett ellátási út következtében; 

Or. en 

 

Módosítás  311 

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 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt valamely súlyos vagy krónikus 

betegség, fogyatékosság, mentális 

egészségi vagy életkorral összefüggő 

probléma miatt gondozásra vagy 

támogatásra szoruló személynek, aki 

hozzátartozója vagy a közvetlen 

környezetébe tartozó személy; 



 

AM\1151797HU.docx 23/165 PE620.919v02-00 

 HU 

Or. en 

Indokolás 

A „gondozásra szoruló állapot” kifejezés nincs összhangban a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, amelyet az EU is ratifikált. A „gondozásra 

szoruló állapot” (ford.: az angol kifejezés szó szerinti jelentése „függőség/eltartottság”) 

kifejezést ezért törölni kell, és a „gondozásra vagy támogatásra szoruló személy” kifejezést 

kell használni. Ahelyett, hogy a gondozásra vagy támogatásra szoruló személyekre 

„eltartottként/függőként” tekintenénk, egyenrangú polgárokként kell rájuk gondolnunk, akik 

alapvető jogaik gyakorlásához meghatározott támogatást igényelnek. Ez összhangban van a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, amelyet az EU és 

valamennyi tagállama is ratifikált. 

 

Módosítás  312 

Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Iratxe García Pérez 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt valamely súlyos vagy krónikus 

betegség, kórházi ellátás, kórházi ellátás 

nélküli sebészeti beavatkozás, 

fogyatékosság, mentális egészségi vagy 

életkorral összefüggő probléma miatt 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

személynek, aki hozzátartozója vagy a 

közvetlen környezetébe tartozó személy; 

Or. en 

 

Módosítás  313 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 
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nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

nyújt hozzátartozója súlyos vagy krónikus 

betegsége, fogyatékossága vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén, vagy a 

nemzeti joggal összhangban olyan, nem 

közvetlenül a családhoz tartozó 

munkavállaló, aki nonprofit alapon ilyen 

gondozást nyújt a gondozott személy 

írásbeli kérésére; 

Or. en 

 

Módosítás  314 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén, vagy a 

nemzeti joggal összhangban olyan, nem 

közvetlenül a családhoz tartozó 

munkavállaló, aki nonprofit alapon ilyen 

gondozást nyújt a gondozott személy 

írásbeli kérésére; 

Or. en 

 

Módosítás  315 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt bármely életkorú hozzátartozója 

vagy a közvetlen környezetébe tartozó 

valamely személy számára, aki súlyos 

vagy krónikus betegsége, fogyatékossága, 



 

AM\1151797HU.docx 25/165 PE620.919v02-00 

 HU 

mentális egészségi vagy az életkorral 

összefüggő fogyatékossága miatt 

gondozásra vagy támogatásra szorul; 

Or. en 

 

Módosítás  316 

Terry Reintke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt valamely hozzátartozója vagy a 

közvetlen környezetébe tartozó valamely 

személy számára, aki súlyos vagy 

krónikus betegsége, fogyatékossága, 

mentális egészségi vagy életkorral 

összefüggő problémája miatt gondozásra 

vagy támogatásra szorul; 

Or. en 

 

Módosítás  317 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt bármilyen korú, fogyatékossága 

vagy súlyos, mentális vagy fizikai 

betegsége miatt gondozást vagy 

támogatást igénylő hozzátartozójának; 

Or. pt 
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Módosítás  318 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes segítséget vagy támogatást 

nyújt egy fogyatékosság, mentális 

egészségi probléma vagy egészségi 

állapota miatt támogatásra szoruló 

személynek; 

Or. en 

Indokolás 

A gondozói szabadság fogalommeghatározására azért van szükség, mert első alkalommal 

jelenik meg uniós jogszabályban; magában kell foglalnia minden helyzetet, amelyben a 

munkavállalónak szüksége lehet a szabadság igénybevételére, többek között annak érdekében, 

hogy személyes segítséget nyújtson támogatásra szoruló hozzátartozójának. A fogyatékosság 

és a mentális egészségi problémák éppen olyan fontosak, mint más egészségügyi okok. Ennek 

elismerése megfelelően tükrözni fogja a gondozás és támogatás iránti igényeket, lehetővé téve 

ezáltal a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló eredményes 

intézkedéseket, amelyek pedig kedvező hatással lesznek a munkavállalók elégedettségére és 

termelékenységére. 

 

Módosítás  319 

Alessandra Mussolini, Elisabetta Gardini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan személy, aki 

szakmai vagy formális kereteken kívül 

gondozást nyújt valakinek, aki súlyos 

betegségben szenved, fogyatékossággal él, 
gondozásra szoruló állapotban van vagy 

gondozást igényel; 

Or. en 
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Módosítás  320 

Jana Žitňanská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt súlyos egészségügyi okból, krónikus 

betegség vagy fogyatékosság miatt 

támogatásra szoruló hozzátartozójának;  

Or. en 

 

Módosítás  321 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt súlyos egészségügyi okból jelentős 

mértékű gondozásra vagy támogatásra 

szoruló hozzátartozójának; 

Or. de 

 

Módosítás  322 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt súlyos betegség vagy súlyos 
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gondozásra szoruló állapota esetén; fogyatékosság miatt gondozásra vagy 

támogatásra szoruló hozzátartozójának; 

Or. en 

 

Módosítás  323 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt súlyos egészségügyi okból 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozójának; 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt hozzátartozója súlyos betegsége vagy 

gondozásra szoruló állapota esetén; 

c) „gondozó”: olyan munkavállaló, 

aki személyes gondozást vagy támogatást 

nyújt súlyos egészségügyi okból 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozójának; 

Or. nl 

 

Módosítás  325 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „gondozói szabadság”: a gondozók 

számára annak érdekében biztosított 

munkahelyi szabadság, hogy személyes 

segítséget vagy támogatást nyújtsanak 

valamely hozzátartozónak vagy a 

munkavállaló közvetlen környezetébe 

tartozó személynek, aki idős kora, 

fogyatékossága, mentális egészségi 

problémája, egészségi állapota vagy más 

akadályozottsága miatt támogatásra 

szorul; 

Or. en 

 

Módosítás  326 

Alessandra Mussolini, Elisabetta Gardini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „gondozói szabadság”: a 

gondozónak azzal az indokkal biztosított 

munkahelyi szabadság, hogy szakmai 

vagy formális kereteken kívül gondozást 

kell nyújtania valakinek, aki súlyos 

betegségben szenved, fogyatékossággal él, 

gondozásra szoruló állapotban van vagy 

gondozást igényel; 

Or. en 

 

Módosítás  327 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „gondozói szabadság”: súlyos 
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fogyatékosság vagy a testi vagy szellemi 

egészséget érintő probléma miatt 

gondozásra vagy támogatásra szoruló 

hozzátartozónak nyújtandó személyes 

gondozás vagy támogatás céljából a 

gondozást végzőknek biztosított 

munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  328 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „gondozói szabadság”: súlyos 

egészségügyi okból gondozásra vagy 

támogatásra szoruló hozzátartozónak 

nyújtandó személyes gondozás vagy 

támogatás céljából a gondozást végzőknek 

biztosított munkahelyi szabadság; 

Or. en 

 

Módosítás  329 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló 

elsőfokú rokonai (fia, lánya, anyja, apja, 

testvére) és másodfokú rokonai 

(nagybátyja, nagynénje, unokaöccse, 

unokahúga, nagyszülője, unokája, 

féltestvére), valamint házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt, továbbá mostohatestvére, 

mostohagyermeke, nevelt gyermeke, akár 
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a saját, akár a házastárs vagy élettárs 

családjában, valamint törvényes 

gyámsága alatt álló gyermeke; 

Or. en 

 

Módosítás  330 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: legalább a 

munkavállaló elsőfokú rokonai (fia, lánya, 

anyja, apja, testvére) és másodfokú 

rokonai (nagybátyja, nagynénje, 

unokaöccse, unokahúga, nagyszülője, 

unokája, féltestvére), valamint házastársa 

vagy élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt, továbbá mostohatestvére, 

mostohagyermeke, nevelt gyermeke, akár 

a saját, akár a házastárs vagy élettárs 

családjában, valamint törvényes 

gyámsága alatt álló gyermeke; 

Or. en 

 

Módosítás  331 

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

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

Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló 

fia, lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: elsőfokú rokonok 

(fiúgyermek, leánygyermek, anya, apa, 

testvér) és másodfokú rokonok 

(nagybácsi, nagynéni, unokaöcs, 

unokahúg, nagyszülő, unoka, féltestvér), 
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valamint házastárs vagy élettárs, 

amennyiben a nemzeti jogszabályok 

meghatároznak ilyen élettársi viszonyt, 

mostohagyermek, nevelt gyermek, akár a 

saját, akár a házastárs vagy élettárs 

családjában; 

Or. en 

 

Módosítás  332 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen 

élettársi viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló 

közeli rokona (fia, lánya, anyja, apja, 

testvére), másodfokú rokona (nagybácsi, 

nagynéni, unokaöcs, unokahúg, 

nagyszülők, unokák, féltestvérek), 

valamint házastársa vagy élettársa a 

nemzeti jogszabályok szerint, 

örökbefogadott vagy tartósan nevelt 

gyermekei akár a saját családján, akár a 

házastársa vagy élettársa családján belül; 

Or. pt 

 

Módosítás  333 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló 

elsőfokú rokonai (fia, lánya, anyja, apja, 

testvére) és másodfokú rokonai 

(nagybátyja, nagynénje, unokaöccse, 

unokahúga, nagyszülője, unokája, 

féltestvére), valamint házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 
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jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt, mostohagyermeke, nevelt 

gyermeke, akár a saját, akár a házastárs 

vagy élettárs családjában; 

Or. en 

 

Módosítás  334 

Renate Weber, Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, mostohagyermeke, nevelt 

gyermeke, anyja, apja, örökbefogadás 

révén is, valamint mostohaapja, 

mostohaanyja, testvérei, nagyszülei és 

unokái, továbbá házastársa vagy élettársa, 

amennyiben a nemzeti jogszabályok 

meghatároznak ilyen élettársi viszonyt; 

Or. en 

 

Módosítás  335 

Robert Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, örökbefogadott gyermeke, anyja, 

apja, örökbefogadó szülei, házastársa és 

gyermekei vagy élettársa és gyermekei, 

amennyiben a nemzeti jogszabályok 

meghatároznak ilyen élettársi viszonyt; 

Or. fr 
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Módosítás  336 

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

Záborská, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, nagyanyja, nagyapja, 

házastársa vagy élettársa, amennyiben a 

nemzeti jogszabályok meghatároznak ilyen 

élettársi viszonyt, valamint a 

munkavállaló házastársának 

hozzátartozói; 

Or. en 

Indokolás 

A házastársaknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy egymás hozzátartozóiról 

gondoskodjanak. 

 

Módosítás  337 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt, valamint nagyszülei; 

Or. en 

 

Módosítás  338 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 
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Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló fia, 

lánya, anyja, apja, házastársa vagy 

élettársa, amennyiben a nemzeti 

jogszabályok meghatároznak ilyen élettársi 

viszonyt; 

d) „hozzátartozó”: a munkavállaló 

második fokig visszavezethető rokona, 
házastársa vagy élettársa, amennyiben a 

nemzeti jogszabályok meghatároznak ilyen 

élettársi viszonyt; 

Or. es 

 

Módosítás  339 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) „kijelölt harmadik fél”: az a 

munkavállaló, akire a szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot; 

Or. en 

 

Módosítás  340 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) „kijelölt harmadik fél”: az a 

munkavállaló, akire a szülő átruházza az 

ezen irányelv szerinti szabadságokhoz 

való jogát; 

Or. en 
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Módosítás  341 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) „személyes gondozás és 

támogatás”: a munkavállaló által egy 

gondozásra szoruló állapotban lévő, 

fogyatékossággal élő, életkorral 

összefüggő fogyatékossággal élő, mentális 

betegségben szenvedő vagy egyéb olyan 

fizikai, egészségügyi és/vagy mentális 

problémával élő személy számára 

informálisan nyújtott személyes 

segítségnyújtás, gondozás vagy támogatás, 

amely nem teszi lehetővé a személy 

számára, hogy maradéktalanul részt 

vegyen a társadalomban; 

Or. en 

 

Módosítás  342 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

törölve 

Or. de 

Indokolás 

Törlés a „gondozásra szoruló állapot” fogalomnak a „gondozó” meghatározásából való 

törlése miatt. 
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Módosítás  343 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

törölve 

Or. pt 

 

Módosítás  344 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  345 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: törölve 
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olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

Or. en 

Indokolás 

Törlés a „gondozásra szoruló állapot” fogalomnak a „gondozó” meghatározásából való 

törlése miatt. 

 

Módosítás  346 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A „gondozásra szoruló állapot” fogalom törlése a „gondozó” meghatározásából való törlése 

miatt. Ahelyett, hogy a gondozásra vagy támogatásra szoruló személyekre 

„eltartottként/függőként” tekintenénk, egyenrangú polgárokként kell rájuk gondolnunk, akik 

alapvető jogaik gyakorlásához meghatározott támogató intézkedéseket igényelnek. Ez 

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

amelyet az EU és valamennyi tagállama is ratifikált. 

 

Módosítás  347 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

e) „gondozásra és támogatásra való 

rászorultság” személyes segítségnyújtás 

vagy támogatás egy olyan személy 

számára, akit fogyatékossága, mentális 

egészségi problémája, egészségügyi 

problémája vagy életkorral összefüggő 

korlátozottsága megakadályoz abban, 

hogy maradéktalanul részt vegyen a 

társadalomban. 

Or. en 

 

Módosítás  348 

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

Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, Michael Detjen, Miapetra Kumpula-

Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 
átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

e) „gondozásra és támogatásra való 

rászorultság”: személyes segítségnyújtás 

vagy támogatás, amely lehetővé teszi egy 

fogyatékossággal, mentális egészségi 

problémával, egészségügyi problémával 
vagy életkorral összefüggő 

korlátozottsággal élő személy számára, 

hogy maradéktalanul részt vegyen a 

társadalomban; 

Or. en 

Indokolás 

A „gondozásra szoruló állapot” kifejezés nincs összhangban a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, amelyet az EU is ratifikált. A „gondozásra 

szoruló állapot” (ford.: az angol kifejezés szó szerinti jelentése „függőség/eltartottság”) 

kifejezést ezért törölni kell, és helyette a „gondozásra vagy támogatásra szoruló személy” 

kifejezést kell használni. Ahelyett, hogy a gondozásra vagy támogatásra szoruló személyekre 

„eltartottként/függőként” tekintenénk, egyenrangú polgárokként kell rájuk gondolnunk, akik 

alapvető jogaik gyakorlásához meghatározott támogató intézkedéseket igényelnek. Ez 
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összhangban van a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, 

amelyet az EU és valamennyi tagállama is ratifikált. 

 

Módosítás  349 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: olyan 

helyzet, amelyben egy személy átmenetileg 

vagy tartósan gondozást igényel 

fogyatékossága vagy súlyos betegségtől 

eltérő, orvosi kezelésre szoruló súlyos 

állapota miatt; 

e) „gondozásra szoruló állapot”: olyan 

helyzet, amelyben egy személy átmenetileg 

vagy tartósan gondozást és/vagy 

segítségnyújtást igényel fogyatékossága, 

súlyos betegségtől eltérő, orvosi kezelésre 

szoruló súlyos állapota vagy életkora miatt; 

Or. en 

 

Módosítás  350 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: olyan 

helyzet, amelyben egy személy átmenetileg 

vagy tartósan gondozást igényel 

fogyatékossága vagy súlyos betegségtől 

eltérő, orvosi kezelésre szoruló súlyos 

állapota miatt; 

e) „gondozásra szoruló állapot”: olyan 

állapot, amelyben egy személy átmenetileg 

vagy tartósan gondozást igényel, és orvosi 

kezelésre szoruló állapota vagy 

fogyatékossága miatt nem képes 

felelősséggel ellátni szokásos 

tevékenységeit; 

Or. en 

 

Módosítás  351 

Verónica Lope Fontagné 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

e) „gondozásra szoruló állapot”: olyan 

helyzet, amelyben egy személy átmenetileg 

vagy tartósan gondozást igényel 

fogyatékossága vagy súlyos betegségtől 

eltérő, orvosi kezelésre szoruló súlyos 

állapota miatt; 

e) „gondozásra szoruló állapot”: olyan 

helyzet, amelyben egy személy átmenetileg 

vagy tartósan gondozást igényel 

fogyatékossága miatt, vagy mert szociális 

és/vagy egészségügyi szempontból nem 

tekinthető önállónak; 

Or. es 

 

Módosítás  352 

Jana Žitňanská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „gondozásra szoruló állapot”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel fogyatékossága vagy súlyos 

betegségtől eltérő, orvosi kezelésre szoruló 

súlyos állapota miatt; 

e) „támogatásra való rászorultság”: 

olyan helyzet, amelyben egy személy 

átmenetileg vagy tartósan gondozást 

igényel súlyos orvosi okból, krónikus 

betegsége vagy fogyatékossága miatt;  

Or. en 

 

Módosítás  353 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) „támogatásra való rászorultság”: 

személyes segítségnyújtás vagy támogatás, 

amely lehetővé teszi egy fogyatékossággal, 

mentális egészségi problémával, 

egészségügyi problémával élő személy 

számára, hogy maradéktalanul részt 

vegyen a társadalomban; 
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Or. en 

Indokolás 

A „gondozásra szoruló állapot” fogalom törlése a „gondozó” meghatározásából való törlése 

miatt. Ahelyett, hogy a gondozásra vagy támogatásra szoruló személyekre 

„eltartottként/függőként” tekintenénk, egyenrangú polgárokként kell rájuk gondolnunk, akik 

alapvető jogaik gyakorlásához meghatározott támogató intézkedéseket igényelnek. Ez 

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

amelyet az EU és valamennyi tagállama is ratifikált. 

 

Módosítás  354 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „munkavállaló-orientált és 

kiigazítható munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy önkéntesen 

átszervezzék munkaidő-beosztásukat, 

többek között távmunka, kiigazítható 

munkabeosztás vagy a munkaórák 

számának csökkentése útján. 

Or. en 

 

Módosítás  355 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „munkavállaló-orientált rugalmas 

munkafeltételek”: a munkavállalók 

számára biztosított lehetőség arra, hogy 

önkéntesen átszervezzék munkarendjüket, 

többek között távmunka, rugalmas 

munkabeosztás vagy a munkaórák 
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számának csökkentése útján. 

Or. en 

 

Módosítás  356 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „megfelelő időbeosztással járó 

munkafeltételek”: a munkavállalók 

számára biztosított lehetőség arra, hogy 

átszervezzék munkarendjüket, többek 

között rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

Or. pt 

 

Módosítás  357 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között rugalmas 

munkabeosztás vagy a munkaórák 

számának csökkentése útján. 

Or. de 

 

Módosítás  358 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkarend átszervezésének lehetősége, 

többek között távmunka, rugalmas 

munkabeosztás vagy a munkaidő 

módosítása útján. 

Or. nl 

 

Módosítás  359 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

f) „rugalmas munkafeltételek”: a 

munkáltatóval való egyeztetést követően a 

munkavállalók számára biztosított 

lehetőség arra, hogy átszervezzék 

munkarendjüket, többek között távmunka, 

rugalmas munkabeosztás vagy a 

munkaórák számának csökkentése útján. 

Or. en 

 

Módosítás  360 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) „gondozói szabadság”: a 

gondozást nyújtó személyek szabadságot 

vehetnek ki a munkahelyükön annak 

érdekében, hogy fogyatékossága vagy 

súlyos, mentális vagy fizikai betegsége 

miatt gondozást vagy támogatást igénylő 

hozzátartozójuknak gondozást vagy 



 

AM\1151797HU.docx 45/165 PE620.919v02-00 

 HU 

támogatást nyújtsanak; 

Or. pt 

 

Módosítás  361 

Renate Weber, Marian Harkin, Robert Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) „egyedülálló szülő”: olyan 

személy, aki nem él sem házasságban, sem 

a nemzeti jog szerint meghatározott 

partneri viszonyban, és aki a gyermek 

tekintetében egyedül gyakorolja az 

elsődleges szülői felelősséget. 

Or. en 

 

Módosítás  362 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) „gondozói szabadság”: a gondozók 

számára annak érdekében biztosított 

munkahelyi szabadság, hogy személyes 

segítséget vagy támogatást nyújtsanak 

valamely hozzátartozónak, aki 

fogyatékosság, mentális egészségi vagy 

egészségügyi probléma miatt támogatásra 

szorul; 

Or. en 

Indokolás 

A gondozói szabadság fogalommeghatározására azért van szükség, mert első alkalommal 

jelenik meg uniós jogszabályban; magában kell foglalnia minden helyzetet, amelyben a 
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munkavállalónak szüksége lehet a szabadság igénybevételére, többek között annak érdekében, 

hogy személyes segítséget nyújtson támogatásra szoruló hozzátartozójának. A fogyatékosság 

és a mentális egészségi problémák éppen olyan fontosak, mint más egészségügyi okok. Ennek 

elismerése megfelelően tükrözni fogja a gondozás és támogatás iránti igényeket, lehetővé téve 

ezáltal a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló eredményes 

intézkedéseket, amelyek pedig kedvező hatással lesznek a munkavállalók elégedettségére és 

termelékenységére. 

 

Módosítás  363 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) „gondozói szabadság”: a gondozók 

számára annak érdekében biztosított 

munkahelyi szabadság, hogy személyes 

segítséget vagy támogatást nyújtsanak 

valamely hozzátartozónak, aki 

fogyatékosság, mentális egészségi vagy 

egészségügyi probléma miatt támogatásra 

szorul; 

Or. en 

 

Módosítás  364 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

 3 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) „támogatásra való rászorultság”: 

személyes segítségnyújtás vagy támogatás, 

amely lehetővé teszi egy fogyatékossággal, 

mentális egészségi problémával, 

egészségügyi problémával élő személy 

számára, hogy maradéktalanul részt 

vegyen a társadalomban; 

Or. en 
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Módosítás  365 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy megtegyék a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

Or. nl 

 

Módosítás  366 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy a gyermek születése alkalmával 

biztosítsák az apák jogát legalább harminc 

munkanapos kötelező szabadságra, amely 

egybeesik az anyasági szabadság idejével 

és amely legalább 15 nap folyamatos 

szabadságot jelent közvetlenül a szülés 

után. A tagállamoknak meg kell 

fontolniuk a 30 napos, szabadon 

választható kiegészítő szülői szabadság 

bevezetését, amelyet a szülői szabadság 

alatt vagy közvetlenül annak vége után 

lehet kivenni. 

Or. pt 
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Módosítás  367 

Alessandra Mussolini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák szabadságra való 

jogát gyermekük születése alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  368 

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

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

Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák vagy a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott, velük 

egyenjogú társszülők jogát legalább tíz 

munkanapos kötelező szabadságra, amelyet 

gyermekük születésének, 

halvaszületésének vagy 

örökbefogadásának időpontjához közel 

kell kivenni. A tagállamok eldönthetik, 

hogy a szabadság csak közvetlenül a 

gyermek születése, halvaszületése vagy 

örökbefogadása után vehető-e igénybe, 

vagy részben igénybe vehető-e azt 

megelőzően is. 

Or. en 
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Módosítás  369 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Romana Tomc, Anna Záborská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos fizetett szabadságra 

gyermekük születése alkalmával. A 

tagállamok a gyermek születését követő 

arányos időkeretet szabhatnak meg, 

amelyen belül az apasági szabadságot ki 

kell venni. Ez az időkeret nem lehet 

kevesebb a gyermek születését követő hat 

hétnél. 

Or. en 

Indokolás 

A „fizetett” szót azért kell beilleszteni, hogy különbséget tegyünk a bizottsági javaslatban 

szereplő fizetett apasági szabadság és az e módosítás szerzője által az e cikk új bekezdésében 

javasolt fizetés nélküli apasági szabadság között. 

 

Módosítás  370 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A szociális partnerekkel folytatott 

konzultációt követően a tagállamok 

megteszik a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy az apák kötelesek 

legyenek legalább tíz munkanapos 

szabadságot kivenni gyermekük születése 

alkalmával. 

Or. fr 
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Módosítás  371 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák vagy a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott, velük 

egyenjogú társszülők jogát legalább tíz 

munkanapos kötelező szabadságra 

gyermekük születése, halvaszületése vagy 

örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 

Indokolás 

A fogyatékossággal születő gyermekek időnként orvosi beavatkozásra szorulnak, vagy a 

születéskor el kell indítani a betegséggel való együttélést segítő eljárásokat. Ezenfelül a 

fogyatékossággal élő gyermek születésének a kezelése pszichológiai szempontból (különösen 

ha a fogyatékosságra nem számítottak) hosszabb alkalmazkodási idő biztosítását kívánhatja 

meg az új szülők számára. A mentális betegségek esetén el kell ismerni az apasági 

szabadsághoz való hozzáférést és a sajátos szükségletekhez való alkalmazkodást. Az elismerés 

megfelelően tükrözni fogja az apák szükségleteit, és a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtésére irányuló eredményes intézkedéseket tesz lehetővé. 

 

Módosítás  372 

Terry Reintke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák vagy a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott, velük 

egyenjogú társszülők jogát legalább tíz 

munkanapos kötelező szabadságra 

gyermekük születése, halvaszületése vagy 
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örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  373 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák, hogy az apák vagy a 

nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők vagy 

partnerek legalább tíz munkanapos 

kötelező szabadságot kapjanak gyermekük 

születése, halvaszületése vagy 

örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  374 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák, hogy az apák vagy a 

nemzeti jogszabályokban meghatározott, 

velük egyenjogú társszülők legalább tíz 

munkanapos kötelező szabadságot 

kapjanak gyermekük születése vagy 

örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 
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Módosítás  375 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük első 

életévében, lehetőleg gyermekük születése 

vagy örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 

Indokolás 

A fizetett apasági szabadság az első előfeltétele annak, hogy az apák bekapcsolódhassanak a 

gondozási feladatokba. Az apasági szabadság megkezdésére vonatkozó bizonyos szintű 

rugalmasság lehetővé teszi az apák számára, hogy ezt a jogot a születés vagy az 

örökbefogadás első évében gyakorolhassák, ami jobban illeszkedik a tagállamok jelenlegi 

jogi kereteihez. 

 

Módosítás  376 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. A tagállamok 

eldönthetik, hogy a szabadság egy részét 

igénybe lehet-e venni a gyermek születése 

előtt, vagy csak a gyermek születése után, 

valamint azt, hogy rugalmas formában is 

igénybe lehet-e azt venni. 

Or. en 
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Módosítás  377 

Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. A tagállamok a 

gyermek születését követő arányos 

időkeretet szabhatnak meg, amelyen belül 

az apasági szabadságot ki kell venni. Ez 

az időkeret nem lehet kevesebb a gyermek 

születését követő hat hétnél. 

Or. en 

 

Módosítás  378 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák vagy a jogilag 

ekként elismert személyek jogát legalább 

tíz munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  379 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése, halvaszületése vagy 

örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  380 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos, kötelező szabadságra 

gyermekük születése alkalmával. 

Or. pt 

 

Módosítás  381 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább 

tizenkét munkanapos szabadságra 

gyermekük születése vagy örökbefogadása 

alkalmával. 

Or. it 
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Módosítás  382 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése alkalmával. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák az apák jogát legalább tíz 

munkanapos szabadságra gyermekük 

születése vagy örökbefogadása alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  383 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa, Danuta Jazłowiecka 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok az apasági 

szabadságra való jogosultságot a 

munkaviszonyban töltött időhöz vagy az 

adott munkáltatónál munkaviszonyban 

töltött idő hosszához köthetik, mely idő 

nem haladhatja meg az egy évet. Az 

1999/70/EK tanácsi irányelv1a szerinti, 

ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

 __________________ 

 1a A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o. 
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Or. en 

Indokolás 

E 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. 

 

Módosítás  384 

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

Záborská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok mérlegelik annak 

bevezetését, hogy az apák további fizetés 

nélküli szabadságot vehessenek ki, ha ez 

nem jelent túlzottan nagy terhet a 

munkáltató számára. 

Or. en 

Indokolás 

A fizetett apasági szabadságot egyes kollégák elégtelennek tartják. Észszerű kompromisszum 

lehet a tagállamok felkérése arra, hogy további fizetés nélküli szabadságot vezessenek be. 

 

Módosítás  385 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a 

munkavállaló munkaviszonyának 

hosszától és jogállásától, valamint a 

munkavállaló nemzeti jogszabályokban 
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meghatározott házassági vagy családi 

állapotától függetlenül kell biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  386 

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 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül, 

valamint a munkaviszonyban töltött 

időtartamtól és a munkaviszony 

jogállásától függetlenül kell biztosítani. 

Or. en 

 

Módosítás  387 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül, 

valamint a munkaviszonyban töltött 

időtartamtól és a foglalkoztatás 

jogállásától függetlenül kell biztosítani. 

Or. en 
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Módosítás  388 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben a 18. cikk szerinti 

értékelési eljárást követően úgy tűnik, 

hogy a tagállamokban nem történt 

megfelelő előrehaladás, a Bizottság 

kötelező erejű intézkedésekről szóló 

javaslatot terjeszt elő. 

Or. nl 

 

Módosítás  389 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említett tíz 

munkanapot úgy kell értelmezni, hogy az 

az adott tagállamban érvényes  

meghatározás szerinti teljes munkaidős 

munkarendre vonatkozik. A munkavállaló 

apasági szabadságra való jogosultsága a 

munkaidővel arányosan számítható ki, az 

adott munkavállalónak a 

munkaszerződésben meghatározott egyéni 

munkaidő-beosztásával összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  390 

Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Iratxe García Pérez 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik, hogy 

szükséges-e bővíteni és kiigazítani az 

apasági szabadság hozzáférési feltételeit 

és alkalmazásának részletes szabályait 

ikerszülés, koraszülés vagy fogyatékosság 

esetén. A tagállamok más eseteket is 

meghatározhatnak, amikor az apasági 

szabadság alkalmazására külön szabályok 

vonatkoznak. 

Or. en 

 

Módosítás  391 

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 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik, hogy 

szükséges-e kiigazítani az apasági 

szabadság hozzáférési feltételeit és 

alkalmazásának részletes szabályait 

ikerszülés, koraszülés vagy fogyatékosság 

esetén. A tagállamok más eseteket is 

meghatározhatnak, amikor az apasági 

szabadság alkalmazására külön szabályok 

vonatkoznak. 

Or. en 

Indokolás 

A fogyatékossággal születő gyermekek időnként orvosi beavatkozásra szorulnak, vagy a 

születéskor el kell indítani a betegséggel való együttélést segítő eljárásokat. Ezenfelül a 

fogyatékossággal élő gyermek születésének a kezelése pszichológiai szempontból (különösen 

ha a fogyatékosságra nem számítottak) hosszabb alkalmazkodási idő biztosítását kívánhatja 

meg az új szülők számára. Az ikergyermekek és koraszülött gyermekek születése, valamint a 

mentális betegségek esetén el kell ismerni az apasági szabadsághoz való hozzáférést és a 

sajátos szükségletekhez való alkalmazkodást. Az elismerés megfelelően tükrözni fogja az apák 
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szükségleteit, és a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló 

eredményes intézkedéseket tesz lehetővé. 

 

Módosítás  392 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik, hogy 

szükség lenne-e azt biztosító szabályokra, 

hogy az apasági szabadság igénybevétele 

igazodjon az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, a 

fogyatékossággal élő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

Indokolás 

A fogyatékossággal születő gyermekek időnként orvosi beavatkozásra szorulnak, vagy a 

születéskor el kell indítani a betegséggel való együttélést segítő eljárásokat. Ezenfelül a 

fogyatékossággal élő gyermek születésének a kezelése pszichológiai szempontból (különösen 

ha a fogyatékosságra nem számítottak) hosszabb alkalmazkodási idő biztosítását kívánhatja 

meg az új szülők számára. A mentális betegségek esetén el kell ismerni az apasági 

szabadsághoz való hozzáférést és a sajátos szükségletekhez való alkalmazkodást. Az elismerés 

megfelelően tükrözni fogja az apák szükségleteit, és a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtésére irányuló eredményes intézkedéseket tesz lehetővé. 

 

Módosítás  393 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik, hogy 

szükség lenne-e azt biztosító szabályokra, 
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hogy az apasági szabadság igénybevétele 

igazodjon az ikerszülés, koraszülés, az 

örökbefogadó szülők, a fogyatékossággal 

élő szülők, a mentális egészségi 

problémákkal élő szülők, a 

fogyatékossággal élő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

 

Módosítás  394 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok értékelik, hogy 

szükség lenne-e azt biztosító szabályokra, 

hogy az apasági szabadság igénybevétele 

igazodjon az ikerszülés, koraszülés, az 

örökbefogadás, a fogyatékossággal élő 

szülők, a mentális egészségi problémákkal 

élő szülők, a fogyatékossággal élő vagy 

mentális egészségi problémákkal élő 

gyermeket nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

 

Módosítás  395 

Renate Weber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdésben említett 

apasági szabadsághoz való jogot a 

munkaviszonyban töltött időtartamtól és a 

munkavállaló foglalkoztatásának 

jogállásától függetlenül kell biztosítani. 
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Or. en 

 

Módosítás  396 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az azonos nemű párok alkotta 

családok esetében az apasági szabadság 

meghatározása a szükséges 

módosításokkal történik; 

Or. pt 

 

Módosítás  397 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. 

 Szülési szabadság 

 A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák az anyák jogát legalább 

harminc munkanapos, kötelező szülési 

szabadságra gyermekük születése 

alkalmával. 

Or. pt 

 

Módosítás  398 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy megtegyék a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók alanyi jogát 

legalább négy hónapos szülői szabadságra, 

mielőtt gyermekük elér egy meghatározott, 

de legalább tizenkét éves kort. 

Or. nl 

 

Módosítás  399 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók jogát 

legalább 180 munkanapos szülői 

szabadságra, amelyet a szülés után 

folyamatos módon, a szülők által 

szabadon választott megosztásban lehet 

kivenni függetlenül a kizárólag az 

anyának és az apának járó kötelező 

időszaktól. 

Or. pt 

 

Módosítás  400 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 
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jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 
kort. 

jogát legalább tizenhat hetes szülői 

szabadságra gyermekük nyolcéves kora 

előtt. 

Or. es 

 

Módosítás  401 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák valamennyi munkavállaló 

alanyi jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

Or. pt 

 

Módosítás  402 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. A tagállamoknak a 

szabadfoglalkozású munkavállalók 

kategóriájára, illetve az 

önfoglalkoztatókra és a vállalkozókra 

nézve is védelmet kell biztosítaniuk. 
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Or. it 

 

Módosítás  403 

Maria Arena, 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 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

 A szülői szabadság időtartama az 

egyedülálló szülő esetében kétszeres. 

Or. en 

 

Módosítás  404 

Jana Žitňanská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. A tagállamok a fogyatékos 

gyermekek esetében növelhetik a tizenkét 

éves korhatárt. 

Or. sk 
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Módosítás  405 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos fizetett, át 

nem ruházható szülői szabadságra, 

amelyet alternatívan mindegyik szülő 

kivehet, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

Or. en 

 

Módosítás  406 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább nyolc éves kort. 

Or. en 

Indokolás 

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

minimumkövetelmények kritériumainak. 
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Módosítás  407 

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

Záborská, Ádám Kósa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább nyolc éves kort. 

Or. en 

 

Módosítás  408 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legfeljebb nyolc éves 

kort. 

Or. de 

 

Módosítás  409 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább hat éves kort. 

Or. fr 

 

Módosítás  410 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

kort. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tíz éves kort. 

Or. en 

 

Módosítás  411 

Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legalább tizenkét éves 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a munkavállalók alanyi 

jogát legalább négy hónapos szülői 

szabadságra, mielőtt gyermekük elér egy 

meghatározott, de legfeljebb nyolc éves 
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kort. kort. 

Or. en 

 

Módosítás  412 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok külön 

rendelkezéseket határoznak meg az 

egyedülálló szülők tekintetében, amelyek 

legalább nyolc hónapos időtartamú 

fizetett szabadságot vezetnek be. A nemzeti 

jog meghatározása szerinti egyedülálló 

szülők számára megengedett, hogy a 

második szülő számára kiadott szabadság 

időtartamát egy saját választásuk szerinti 

kijelölt harmadik félre ruházzák át. 

Or. en 

 

Módosítás  413 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A tagállamok külön 

rendelkezéseket határoznak meg a 

fogyatékossággal élő szülők tekintetében, 

amelyek legalább nyolc hónapos 

időtartamú fizetett szabadságot vezetnek 

be. A fogyatékossággal élő szülőket 

megilleti az a jog, hogy az adott szülői 

szabadság egy részét kijelölt harmadik 

félre ruházzák át. 

Or. en 
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Módosítás  414 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok meghatározhatják, 

hogy két hónap időtartamú szülői 

szabadságot a gyermek életének első négy 

éve alatt kell kivenni. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás jobban tükrözi a tagállamokban érvényben lévő jelenlegi jogi keretet, és 

előmozdítja, hogy a szabadságot a gyermek fejlődésének korai szakaszában vegyék ki. 

 

Módosítás  415 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

törölve 

Or. pt 

 

Módosítás  416 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Azokban a tagállamokban, ahol az 

előző bekezdésbenelőírtnál hosszabb 

szabadságot határoznak meg, és lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos egyéni szülői szabadság ne 

legyen átruházható; azokban a 

tagállamokban, ahol a jelen irányelvben 

előírt négy hónapnál hosszabb szülői 

szabadságot biztosítanak a szülőknek, egy 

korlátozott hosszúságú időszak nem 

csupán a másik szülőre , hanem a 

gyermeket ténylegesen gondozó 

személyekre is átruházható, például a 

dolgozó nagyszülőkre. 

Or. pt 

 

Módosítás  417 

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

Záborská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

egy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható, vagy ennek 

alternatívájaképpen további két hónapos 

szabadságot biztosíthatnak azon szülők 

számára, akik a szülői szabadság nemzeti 

jog által számukra nyújtott teljes 

időtartamának legalább a felét 

megosztják. 

Or. en 
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Indokolás 

Az alternatív lehetőség, amelynek részeként azok a szülők, akik a szülői szabadság nemzeti jog 

által számukra nyújtott teljes időtartamának legalább a felét megosztják, további két hónapos 

szabadságot kapnának, a gondozási feladatokban való osztozásra ösztönözné a szülőket, a 

konkrét családi megoldások észszerű rugalmasságának megtartása mellett. 

 

Módosítás  418 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

tizenhat hetes szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

Or. es 

 

Módosítás  419 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

két hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

Or. de 

 

Módosítás  420 

Heinz K. Becker 
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Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. Amennyiben a tagállamok az 

ezen irányelvben foglalt négy hónapnál 

több szülői szabadságot adnak a 

szülőknek, abból korlátozott időtartamnak 

átruházhatónak kell lennie nemcsak a 

másik szülőre, hanem a gyermekről 

ténylegesen gondoskodó más személyekre, 

például a dolgozó nagyszülőkre is. 

Or. en 

 

Módosítás  421 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. Amennyiben a tagállamok 

négy hónapnál több szülői szabadságot 

határoznak meg, e szabadság korlátozott 

időtartamának átruházhatónak kell lennie 

nemcsak a másik szülőre, hanem a 

gyermekről ténylegesen gondoskodó más 

személyekre, például a dolgozó 

nagyszülőkre is. 

Or. en 
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Módosítás  422 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. Amennyiben fennáll az 

átruházás lehetősége, a nagyapákat és 

nagyanyákat is fel kell jogosítani arra, 

hogy kihasználják az átruházás 

lehetőségét. 

Or. en 

 

Módosítás  423 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható. 

(2) Amennyiben a tagállamok lehetővé 

teszik, hogy az egyik szülő átruházza a 

neki járó szülői szabadságot a másik 

szülőre, biztosítaniuk kell, hogy legalább 

négy hónapos szülői szabadság ne legyen 

átruházható, és hogy a megengedett 

átruházható jogosultság a szabadságok 

teljes individualizációjáig fokozatosan 

csökkenjen. 

Or. en 

 

Módosítás  424 

Renate Weber, Marian Harkin, Robert Rochefort 
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Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az egyedülálló szülőknek legalább 

ugyanolyan szintű jogokhoz és 

védelemhez kell hozzáférniük, mint 

amelyet ezen irányelv biztosít a szülők 

számára, és a nemzeti joggal összhangban 

– sajátos helyzetükre figyelemmel – külön 

rendelkezések is vonatkozhatnak rájuk. 

Or. en 

 

Módosítás  425 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a munkáltatók 

és a munkavállalók igényeit. A tagállamok 

biztosítják, hogy a munkavállalók 

kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

(3) A tagállamok keretjellegű 

iránymutatásokat határoznak meg arra az 
értesítési határidőre vonatkozóan, 

amelyen belül a munkavállalóknak a 

munkáltatót tájékoztatniuk kell a szülői 

szabadsághoz való jog gyakorlásakor, 

megadva a szabadság idejének kezdetét és 

végét. Ennek során a tagállamok egyaránt 

figyelembe veszik a munkáltatók – 

különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások – és a munkavállalók 

igényeit. A tagállamoknak figyelembe kell 

továbbá venniük a vis maiort, valamint 

annak a lehetőségét, hogy a munkáltató 

kölcsönös megállapodást köt az értesítési 

határidők megváltoztatásáról. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás minden vállalkozás – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – 

érdekében hozzájárul a jogi egyértelműséghez, és észszerű értesítési időt határoz meg a szülői 
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és apasági szabadság keretében. 

 

Módosítás  426 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a munkáltatók 

és a munkavállalók igényeit. A tagállamok 

biztosítják, hogy a munkavállalók 

kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a 

munkavállalók, valamint a munkáltatók 

igényeit, nevezetesen azáltal, hogy 

munkáltatók számára kidolgozzák azokat 

az eljárásokat, amelyek a szabadság 

időszaka alatt az munkavállalók 

hiányának ellensúlyozásához szükségesek. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

munkavállalók kérelmében szerepeljen a 

szabadság időszakának tervezett kezdete és 

vége. 

Or. pt 

 

Módosítás  427 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a munkáltatók 

és a munkavállalók igényeit. A tagállamok 

biztosítják, hogy a munkavállalók 

(3) A tagállamok az érintett érdekelt 

felekkel és a szakszervezetekkel folytatott 

társadalmi párbeszédet követően 

meghatározzák, hogy a munkavállalóknak 

milyen értesítési határidő betartásával kell 

tájékoztatniuk a munkáltatót a szülői 

szabadsághoz való jog gyakorlásakor. 

Ennek során a tagállamok egyaránt 
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kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

figyelembe veszik a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit. A tagállamok 

biztosítják, hogy a munkavállalók 

kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

Or. en 

 

Módosítás  428 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a munkáltatók 

és a munkavállalók igényeit. A tagállamok 

biztosítják, hogy a munkavállalók 

kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen észszerű 

értesítési határidő betartásával kell 

tájékoztatniuk a munkáltatót a szülői 

szabadsághoz való jog gyakorlásakor. 

Ennek során a tagállamok egyaránt 

figyelembe veszik a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit. A tagállamok 

biztosítják, hogy a munkavállalók 

kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

Or. en 

 

Módosítás  429 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a munkáltatók 

és a munkavállalók igényeit. A tagállamok 

(3) A tagállamok meghatározzák, hogy 

a munkavállalóknak milyen értesítési 

határidő betartásával kell tájékoztatniuk a 

munkáltatót a szülői szabadsághoz való jog 

gyakorlásakor. Ennek során a tagállamok 

egyaránt figyelembe veszik a munkáltatók 

– különösen a mikro-, kis- és 
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biztosítják, hogy a munkavállalók 

kérelmében szerepeljen a szabadság 

időszakának tervezett kezdete és vége. 

középvállalkozások – és a munkavállalók 

igényeit. A tagállamok biztosítják, hogy a 

munkavállalók kérelmében szerepeljen a 

szabadság időszakának tervezett kezdete és 

vége. 

Or. it 

 

Módosítás  430 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) 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  431 

Miroslavs Mitrofanovs 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A nemzeti jog meghatározása 

szerinti egyedülálló szülők számára 

megengedett, hogy a második szülő 

számára kiadott szabadság időtartamát 

maguk vegyék ki vagy egy kijelölt 

harmadik félre ruházzák át. 

Or. en 
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Módosítás  432 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval 

kötött, egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

törölve 

__________________  

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  433 

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

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

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval 

törölve 
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kötött, egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

__________________  

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

 

Or. en 

Indokolás 

The Shadow rapporteur would suggest 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  434 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval 

kötött, egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

törölve 
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__________________  

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás  435 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval 

kötött, egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

törölve 

__________________  

21Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

 

Or. pt 

 

Módosítás  436 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 



 

PE620.919v02-00 82/165 AM\1151797HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval 

kötött, egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

törölve 

__________________  

21Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

 

Or. pt 

 

Módosítás  437 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg a 

hat hónapot. Az 1999/70/EK tanácsi 

irányelv21 szerinti, ugyanazzal a 

munkáltatóval kötött, egymást követő, 

határozott idejű munkaszerződések esetén 

a szerződések összességét kell figyelembe 

venni a jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

__________________ __________________ 
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21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  438 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot észszerű keretek között 

a munkaviszonyban töltött időhöz vagy az 

adott munkáltatónál munkaviszonyban 

töltött idő hosszához köthetik. Az 

1999/70/EK tanácsi irányelv21 szerinti, 

ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

Or. nl 

 

Módosítás  439 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. 

(4) A tagállamok a szülői szabadságra 

való jogosultságot a munkaviszonyban 

töltött időhöz vagy az adott munkáltatónál 

munkaviszonyban töltött idő hosszához 

köthetik, mely idő nem haladhatja meg az 

egy évet. Az 1999/70/EK tanácsi irányelv21 

szerinti, ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságot megnyitó időtartam 

kiszámításakor. Figyelembe kell venni a 

képzés és a tanulószerződéses gyakorlati 

képzés időtartamát is, ha az hasonló a 

munkavégzési kötelezettségekhez. 

__________________ __________________ 

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

21 A Tanács irányelve (1999. június 28.) az 

ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 

1999.7.10., 43. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  440 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltató 

számára meg kell engedni, hogy legfeljebb 
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szabadság elhalasztását. kétszer és legfeljebb hat hónappal 

elhalassza a szülői szabadság kiadását. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a szülői szabadság 

elhalasztását. 

Or. en 

 

Módosítás  441 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Romana Tomc, Anna Záborská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. A szülői 

szabadság indokolt elhalasztása esetén a 

munkáltató – amennyiben lehetséges – a 

szülői szabadság rugalmas formáit ajánlja 

fel e cikk (6) bekezdése szerint. 

Or. en 

 

Módosítás  442 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 
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fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. Egyet nem értés 

esetén e dokumentumokat a megfelelő 

szinten meg kell vizsgálni. 

Or. en 

 

Módosítás  443 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. Ennek során 

különös figyelmet fordítanak a kkv-k 

sajátosságaira. A munkáltatók kötelesek 

megindokolni a szülői szabadság 

elhalasztását. 

Or. nl 

 

Módosítás  444 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – egyszeri 

alkalommal legfeljebb három hónapra 
elhalaszthatja a szülői szabadság kiadását 

azzal az indokkal, hogy az súlyosan 

megzavarná a létesítmény megfelelő 

működését. A munkáltatók kötelesek 

írásban megindokolni a szülői szabadság 

elhalasztását. 

Or. en 

 

Módosítás  445 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – legfeljebb hat 

hónapos időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

Or. fr 

 

Módosítás  446 

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

Edouard Martin, Guillaume Balas, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, Michael Detjen, 
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Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – egyszeri 

alkalommal észszerű időtartamra 

elhalaszthatja a szülői szabadság kiadását 

azzal az indokkal, hogy az súlyosan 

megzavarná a létesítmény megfelelő 

működését. A munkáltatók kötelesek 

írásban megindokolni a szülői szabadság 

elhalasztását. 

Or. en 

 

Módosítás  447 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghatározhatják 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

(5) A tagállamok meghatározzák 

azokat a körülményeket, amelyek 

fennállása esetén a munkáltató – a nemzeti 

jognak, a kollektív szerződéseknek és/vagy 

a szokásos gyakorlatnak megfelelő 

egyeztetést követően – észszerű 

időtartamra elhalaszthatja a szülői 

szabadság kiadását azzal az indokkal, hogy 

az súlyosan megzavarná a létesítmény 

megfelelő működését. A munkáltatók 

kötelesek írásban megindokolni a szülői 

szabadság elhalasztását. 

Or. it 
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Módosítás  448 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket az otthoni 

gyermekgondozás módjainak fejlesztését 

ösztönző keret bevezetése érdekében. 

Or. fr 

 

Módosítás  449 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy megtegyék a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. 

Or. nl 

 

Módosítás  450 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 



 

PE620.919v02-00 90/165 AM\1151797HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamok a jelentési, 

nyomonkövetési és a jog végrehajtásának 

ellenőrzésére irányuló rendszerek 

létrehozásával megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

kérelmezésére. 

Or. pt 

 

Módosítás  451 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb, szükségleteikhez 

igazítható formában történő kérelmezésére 

is. A munkáltatóknak a nemzeti 

jogszabályokkal és kollektív 

szerződésekkel összhangban eljárva meg 

kell vizsgálniuk az ilyen kérelmeket, és 

válaszolniuk kell azokra, figyelembe véve 

a munkáltatók és a munkavállalók igényeit 

egyaránt. A munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását, és 

megadni annak indokait. 

Or. en 
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Módosítás  452 

Miroslavs Mitrofanovs 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak a nemzeti joggal és 

kollektív szerződésekkel és/vagy 

gyakorlattal összhangban meg kell 

vizsgálniuk az ilyen kérelmeket, és 

válaszolniuk kell azokra, figyelembe véve 

a munkáltatók és a munkavállalók igényeit 

egyaránt. A munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását, és 

megadni annak indokait. 

Or. en 

 

Módosítás  453 

Maria Arena, 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 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 
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formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek a kérelem 

benyújtását követően észszerű időn belül 

írásban megindokolni a kérelem 

elutasítását. Ennek az indokolásnak az 

egyes tagállamokban hatályos jog, 

kollektív szerződések és/vagy gyakorlat 

által kifejezetten meghatározott kivételes 

körülményeken kell alapulnia. 

Or. en 

 

Módosítás  454 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. A 

tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

abban az esetben, ha egy ilyen kérelmet 

nem megfelelőnek tartott indokokkal 

utasítanak el, az érintett munkavállaló 

jogorvoslatot nyújthasson be az illetékes 

bíróságoknál. 

Or. fr 
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Módosítás  455 

Mara Bizzotto 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

(6) A tagállamok a területükön 

található vállalkozások típusaihoz 

kapcsolódó egyedi igények alapján 

megteszik a szükséges intézkedéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

munkavállalók jogosultak legyenek a 

szülői szabadság részleges szabadság 

formájában, munkavégzési időszakokkal 

elválasztott blokkokban vagy egyéb 

rugalmas formában történő kérelmezésére 

is. A munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk 

az ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. it 

 

Módosítás  456 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 

(6) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a munkavállalók 

jogosultak legyenek a szülői szabadság 

részleges szabadság formájában, 

munkavégzési időszakokkal elválasztott 

blokkokban vagy egyéb rugalmas 

formában történő kérelmezésére is. A 

munkáltatóknak meg kell vizsgálniuk az 

ilyen kérelmeket, és válaszolniuk kell 



 

PE620.919v02-00 94/165 AM\1151797HU.docx 

HU 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt, 

különösen a kis- és középvállalkozások 

esetében. A munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. fr 

 

Módosítás  457 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok meghatározzák, 

hogy a munkavállalóknak milyen 

értesítési határidő betartásával kell 

tájékoztatniuk a munkáltatót a szülői 

szabadsághoz való jog gyakorlásakor. 

Ebbe az értesítésbe bele kell foglalni a 

szabadság időszakának kezdetét és végét. 

A tagállamoknak figyelembe kell venniük 

a munkavállalók és a munkáltatók 

érdekeit ezen értesítési határidők 

hosszának meghatározásakor – ez segíteni 

fog a munkáltatóknak a munka 

átszervezésében. 

Or. en 

 

Módosítás  458 

Renate Weber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

(7) A tagállamok a szülői szabadság 

igénybevétele tekintetében könnyített 

feltételeket és részletszabályokat 

állapítanak meg, hogy hozzáigazítsák a 

szülői szabadság igénybevételét  az 
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fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

örökbefogadó szülők, a fogyatékossággal 

élő szülők és a fogyatékossággal élő vagy 

krónikus betegségben szenvedő gyermeket 

nevelő szülők igényeihez, különösen olyan 

intézkedések révén, mint a gyermek 

életkora tekintetében a szülői szabadság 

céljából meghatározott határ megemelése, 

részmunkaidős munkához való könnyített 

hozzáférés a munkahelyre való 

visszatéréskor és/vagy a szülői szabadság 

időtartamának meghosszabbítása. 

Or. en 

 

Módosítás  459 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

milyen kiigazításokra van szükség ahhoz, 

hogy a szülői szabadság igénybevételének 

feltételei és részletszabályai igazodjanak 

az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, 

valamint a fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

 

Módosítás  460 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükség lenne-e azt biztosító szabályokra, 

hogy a szülői szabadság igénybevétele 

igazodjon az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, a 

fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

Indokolás 

A mentális betegségek esetén el kell ismerni a szülői szabadsághoz való hozzáférést és a 

sajátos szükségletekhez való alkalmazkodást. Az elismerés megfelelően tükrözni fogja a szülők 

szükségleteit, és a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésére irányuló 

eredményes intézkedéseket tesz lehetővé. 

 

Módosítás  461 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

milyen szabályokra van szükség ahhoz, 

hogy a szülői szabadság igénybevétele 

igazodjon az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, 

valamint a fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 
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Módosítás  462 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket, az 

ikreket nevelő szülők igényeihez, amely 

feltételek nem lehetnek rosszabbak az 

ebben az irányelvben szereplőknél. 

Or. pt 

 

Módosítás  463 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az egyedülálló szülők, az 

örökbefogadó szülők, a fogyatékossággal 

élő szülők és a fogyatékossággal élő vagy 

krónikus betegségben szenvedő gyermeket 

nevelő szülők igényeihez. 

Or. de 

 

Módosítás  464 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy súlyos és/vagy 

krónikus betegségben szenvedő gyermeket 

nevelő szülők igényeihez. 

Or. es 

 

Módosítás  465 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükséges-e hozzáigazítani a szülői 

szabadság igénybevételének feltételeit és 

részletszabályait az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők és a 

fogyatékossággal élő vagy krónikus 

betegségben szenvedő gyermeket nevelő 

szülők igényeihez. 

(7) A tagállamok hozzáigazítják a 

szülői szabadság igénybevételének 

feltételeit és részletszabályait az 

örökbefogadó szülők, a fogyatékossággal 

élő szülők és a fogyatékossággal élő vagy 

krónikus betegségben szenvedő gyermeket 

nevelő szülők igényeihez. 

Or. fr 

 

Módosítás  466 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Amennyiben a 18. cikk szerinti 

értékelési eljárást követően úgy tűnik, 

hogy a tagállamokban nem történt 

megfelelő előrehaladás a jelen cikk előző 
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bekezdéseiben meghatározott módon, a 

Bizottság kötelező erejű intézkedésekről 

szóló javaslatot terjeszt elő. 

Or. nl 

 

Módosítás  467 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az e cikkben említett szülői 

szabadsághoz való jogot a nemzeti 

jogszabályokban meghatározott házassági 

vagy családi állapottól függetlenül kell 

biztosítani, a szülők közötti kölcsönös 

megállapodás feltételével. 

Or. en 

 

Módosítás  468 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A szülői szabadsághoz való egyéni 

jogot a házassági vagy családi állapotnak 

megfelelően vagy legalább a szülők közötti 

kölcsönös megállapodás igazolása alapján 

biztosítják. 

Or. en 

 

Módosítás  469 

Arne Gericke 
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Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7c) Ha bizonyított, hogy az egyik szülő 

nem vesz részt a gyermek nevelésében, a 

teljes szülői szabadságot át kell ruházni a 

részt vevő szülőre, a nagyszülőkre vagy a 

mostohaszülőkre. 

Or. en 

 

Módosítás  470 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. Gondozói szabadság Az informálisan gondozást nyújtó 

munkavállalóknak járó szabadság 

Or. en 

 

Módosítás  471 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Gondozói szabadság Családi okokból igényelhető szabadság 

Or. pt 

 

Módosítás  472 

Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  473 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

megfelelő szabadságolási rendszert 

biztosítsanak, amelyet gondozási célokra 

igénybe lehet venni. Minden tagállam 

saját szükségleteinek és hagyományainak 

megfelelően jár el, figyelembe véve a 

meglévő szabadságolási rendszerek teljes 

körét. 

Or. nl 

 

Módosítás  474 

Alessandra Mussolini, Elisabetta Gardini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák nemre való tekintet nélkül és 
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munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

az önálló vállalkozókat is beleértve 

valamennyi munkavállaló jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. 

Or. en 

 

Módosítás  475 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább 

tizenkét munkanapos, át nem ruházható 

gondozói szabadságra. Ez a jog a 

támogatásra szoruló személy támogatásra 

való rászorultságának megfelelő 

igazolásához köthető. 

Or. en 

 

Módosítás  476 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a gondozást vagy támogatást igénylő 

személy fizikai vagy mentális állapotának, 

fogyatékosságának, valamint ha 

lehetséges, a hozzátartozója által nyújtott 
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gondozás és támogatás iránti igényének 
megfelelő igazolásához köthető. Az 

egészségi állapotra vagy az önállóság 

elvesztésére vonatkozó információk 

bizalmasak, és csak az érintett 

szolgáltatók korlátozott számával 

oszthatók meg a munkavállaló, valamint a 

gondozást igénylő személy 

adatvédelemhez való joga érdekében. 

Or. pt 

 

Módosítás  477 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát legalább 

öt munkanapos gondozói szabadságra azzal 

a céllal, hogy súlyos egészségügyi okból 

jelentős mértékű gondozásra vagy 

támogatásra szoruló családtagjukat 

gondozzák vagy támogassák. Ezt a jogot a 

nemzeti jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a munkavállaló hozzátartozója 

orvosi kezelésre szoruló állapotának 

megfelelő igazolásához kell kötni. 

Or. de 

 

Módosítás  478 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 
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biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a gondozásra és támogatásra szoruló 

személy fizikai vagy mentális egészségi 
állapotának vagy fogyatékosságának, 

valamint – ha lehetséges – annak 

megfelelő igazolásához köthető, hogy e 

személy azt kívánja, hogy az adott 

hozzátartozó gondozza és támogassa. Az 

egészségügyi állapotra vagy az önállóság 

elvesztésére vonatkozó információkat 

bizalmasan kell kezelni, és ezeket csak 

korlátozott számú érintett szolgálattal 

szabad megosztani, védve ezzel a 

munkavállaló és a gondozásra szoruló 

személy adatvédelemhez való jogát. 

Or. en 

 

Módosítás  479 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát a 

hozzátartozóját vagy más gondozásra 

szoruló személyt informálisan gondozó 

munkavállalónként évente legalább 

tizenkét munkanapos, át nem ruházható 

szabadságra. Ez a jog a támogatásra 

szoruló személy támogatásra való 

rászorultságának megfelelő igazolásához 

köthető. 

Or. en 

 

Módosítás  480 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort 
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Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának, gondozásra 

szoruló állapotának vagy önállósága 

elvesztésének megfelelő igazolásához 

köthető. Az orvosi kezelésre szoruló 

állapotra, a gondozásra szoruló állapotra 

vagy az önállóság elvesztésére vonatkozó 

információkat bizalmasan kell kezelni, és 

ezeket csak korlátozott számú érintett 

szolgálattal szabad megosztani, védve 

ezzel a munkavállaló és a gondozásra 

szoruló személy adatvédelemhez való 

jogát. 

Or. en 

 

Módosítás  481 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ezt a 

jogot a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

orvosi igazolásához kell kötni. 

Or. en 
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Indokolás 

A visszaélések elkerülése céljából e módosítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

orvosi igazolást kérjenek a kérelmező gondozói szabadságkérelme alátámasztásául. 

 

Módosítás  482 

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 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója 

gondozásra és támogatásra való 

rászorultságának megfelelő igazolásához 

köthető. 

Or. en 

 

Módosítás  483 

Verónica Lope Fontagné 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 
igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozójának 

balesetére, súlyos betegségére, kórházi 

ellátására vagy sebészeti beavatkozására 

vonatkozó előzetes értesítéshez és 
igazoláshoz kötődik. 
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Or. es 

 

Módosítás  484 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább tizenöt 

munkanapos családi okokból igényelhető 

szabadságra. Ez a jog a munkavállaló 

hozzátartozója orvosi kezelésre szoruló 

állapotának megfelelő igazolásához 

köthető. 

Or. pt 

 

Módosítás  485 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy 

megtegyék a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy biztosítsák a 

munkavállalók jogát munkavállalónként 

évente legalább öt munkanapos gondozói 

szabadságra. Ez a jog a munkavállaló 

hozzátartozója orvosi kezelésre szoruló 

állapotának megfelelő igazolásához 

köthető. 

Or. nl 
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Módosítás  486 

Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának és 

támogatásra való rászorultságának 
megfelelő igazolásához köthető. 

Or. en 

 

Módosítás  487 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója 

támogatásra való rászorultságának 
megfelelő igazolásához köthető. 

Or. en 

Indokolás 

A hozzátartozó „orvosi kezelésre szoruló állapota” nem lehet az egyedüli indok, amely 

alátámasztja a gondozói szabadság szükségességét; sokan igényelnek gondozást olyan tartós 

fogyatékosság miatt, amely korlátozza a társadalomban való részvételüket (=a fogyatékosság 

társadalmi modellje, amelyet az EU is elfogadott, amikor 2010-ben ratifikálta a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt). 
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Módosítás  488 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát 

munkavállalónként évente legalább öt 

munkanapos gondozói szabadságra. Ez a 

jog a munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. A sajátos igényű 

gyermekek szüleinek, az egyedülálló 

szülőknek és a nagycsaládos szülőknek öt 

további munkanapot kell kapniuk 

gondozói szabadságként. 

Or. en 

 

Módosítás  489 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1. A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy biztosítsák a 

munkavállalók jogát munkavállalónként 

évente legalább hét munkanapos fizetett 

gondozói szabadságra. Ez a jog a 

munkavállaló hozzátartozója orvosi 

kezelésre szoruló állapotának megfelelő 

igazolásához köthető. 

Or. pt 
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Módosítás  490 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2. A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítása érdekében, hogy a gondozók 

jogosultak legyenek a gondozói szabadság 

igénybe vételére az előző pontban foglalt 

feltételek szerint. 

Or. pt 

 

Módosítás  491 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a 18. cikk szerinti értékelési 

eljárást követően úgy tűnik, hogy a 

tagállamokban nem történt megfelelő 

előrehaladás, a Bizottság kötelező erejű 

intézkedésekről szóló javaslatot terjeszt 

elő. 

Or. nl 

 

Módosítás  492 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a közvetett otthoni 

gondozási gyakorlatok ösztönzésére 

szolgáló gazdasági intézkedéseket és 
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támogatásokat vezetnek be, amelyek 

lehetőséget biztosítanak képzett 

szakemberek segítségének igénybe 

vételére. A gazdasági támogatásokat a 

munkavállaló bérének megfelelően kell 

meghatározni. 

Or. it 

 

Módosítás  493 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az orvosi kezelésre szoruló állapotra vagy 

a mentális állapotra vagy az önállóság 

elvesztésére vonatkozó információkat 

bizalmasan kell kezelni, és ezeket csak 

korlátozott számú érintett szolgálattal 

szabad megosztani, védve ezzel a 

munkavállaló és a gondozásra szoruló 

személy adatvédelemhez való jogát. 

Or. en 

 

Módosítás  494 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Valamely tagállam nemzeti rendszere, 

amely biztosítja a hozzátartozó 

munkavállalók általi gondozását, 

elismerhető az (1) bekezdés szerinti 

gondozói szabadságként, amennyiben a 

tagállam nemzeti rendszere hasonló 

védelmi szintet biztosít. 
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Or. de 

 

Módosítás  495 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok megvizsgálják, hogy 

különösen nehéz helyzetek 

figyelembevétele érdekében szükség van-e 

a „gondozó” fogalommeghatározásának 

kiigazítására vagy kiterjesztésére a 

vonatkozó szabadság igénylése céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  496 

Ernest Urtasun, Miroslavs Mitrofanovs 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 Az egészségügyi állapotra vagy az 

önállóság elvesztésére vonatkozó 

információkat bizalmasan kell kezelni, és 

ezeket csak korlátozott számú érintett 

szolgálattal szabad megosztani, védve 

ezzel a munkavállaló és a gondozásra 

szoruló személy adatvédelemhez való 

jogát. 

Or. en 

 

Módosítás  497 

Sofia Ribeiro 
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Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. 

Or. pt 

 

Módosítás  498 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy 

megtegyék a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy biztosítsák a 

munkavállalók jogát arra, hogy sürgős 

családi okból adódó vis maior alapján távol 

maradhassanak a munkából olyan betegség 

vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

Or. nl 
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Módosítás  499 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. 

 A fogyatékossággal vagy tartós 

betegséggel élő ellátottak esetében e jog 

gyakorlása magában foglalja a teljes 

fizetés és a munkavállalói jogok 

biztosítását. 

Or. pt 

 

Módosítás  500 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából, 

különösen olyan betegség, mentális 

egészségi problémák vagy baleset esetén, 

amely elengedhetetlenné teszi a 

munkavállaló azonnali jelenlétét. A 

tagállamok korlátozhatják a munkából 

történő vis maior miatti távolmaradás jogát 
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vagy mindkét tekintetben. bizonyos évenkénti vagy esetenkénti 

időtartamra, vagy mindkét tekintetben. 

Or. en 

 

Módosítás  501 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából, 

különösen olyan betegség, mentális 

egészségi problémák vagy baleset esetén, 

amely elengedhetetlenné teszi a 

munkavállaló azonnali jelenlétét. A 

tagállamok korlátozhatják a munkából 

történő vis maior miatti távolmaradás jogát 

bizonyos évenkénti vagy esetenkénti 

időtartamra, vagy mindkét tekintetben. 

Or. en 

 

Módosítás  502 

Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség vagy baleset esetén, amely 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

A tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a munkavállalók jogát arra, 

hogy sürgős családi okból adódó vis maior 

alapján távol maradhassanak a munkából 

olyan betegség, mentális egészségi 

problémák vagy baleset esetén, amely 
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azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

elengedhetetlenné teszi a munkavállaló 

azonnali jelenlétét. A tagállamok 

korlátozhatják a munkából történő vis 

maior miatti távolmaradás jogát bizonyos 

évenkénti vagy esetenkénti időtartamra, 

vagy mindkét tekintetben. 

Or. en 

Indokolás 

A vis major fogalmát ki kell terjeszteni a mentális egészségi problémákra, mivel ez sürgős 

okot adhat a munkából való távolmaradásra, különösen válság vagy visszaesés esetén. 

 

Módosítás  503 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 Kiegészítő szülői szabadság 

 (1) A tagállamoknak meg kell fontolniuk 

a kiegészítő szülői szabadság bevezetését, 

amely szülőnként legalább három hónap, 

és lehetővé teszi a saját vagy az 

örökbefogadott gyermeknek való 

segítségnyújtást a szülői szabadság 

kivételét követően a gyermek 12 éves 

koráig. 

 (2) A szabadság kivételének megosztásáról 

a házaspárnak szabadon kell döntenie. 

 (3) A tagállamok meghatározzák azokat a 

feltételeket, amelyek alapján a 

szabadságot egybefüggő módon, 

váltakozva vagy részmunkaidő mellett 

három hónapnál hosszabb időszakra 

elosztva lehet igénybe venni. 

 (4) A tagállamok meghatározzák a 

munkáltató munkavállaló általi előzetes 

tájékoztatásának határidejét, valamint a 

szabadság igénybe vételéhez szükséges 
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igazolásokat. 

Or. pt 

 

Módosítás  504 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. Megfelelő jövedelem A teljes jövedelemhez való jog a szabadság 

alatt 

Or. en 

 

Módosítás  505 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 5. 

vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 4., az 5. 

vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók a 

fizetésükkel megegyező összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. A 7. cikk (1) bekezdésében 

szereplő szabadságot 100%-ban kell 

megfizetni, ha azt közvetlenül a szülői 

szabadság után egybefüggő módon veszik 

ki. 

Or. pt 

 

Módosítás  506 

Georges Bach 



 

PE620.919v02-00 118/165 AM\1151797HU.docx 

HU 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

díjazásban vagy megfelelő juttatásban 

részesüljenek az alábbiak szerint: 

 a) a 4. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott apasági szabadság esetén 

legalább a betegszabadság esetén járó 

összeggel egyenértékű díjazás vagy 

juttatás, biztosítva közben a nők és férfiak 

közötti egyenlő bánásmód tiszteletben 

tartását; 

 b) az 5. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott szülői szabadság esetén a 

tagállamok által meghatározandó 

minimális mértékű, de legalább a nemzeti 

átlagos bruttó éves munkabér 45%-ával 

egyenértékű díjazás vagy juttatás; 

 c) a 6. cikkben meghatározott gondozói 

szabadság esetén legalább a 

betegszabadság esetén járó összeggel 

egyenértékű díjazás vagy juttatás, 

biztosítva közben a nők és férfiak közötti 

egyenlő bánásmód tiszteletben tartását; 

Or. en 

Indokolás 

Több tagállamban már most is viszonylag magas díjazást vagy juttatást fizetnek ki a szülői 

szabadság alatt. E rendszerek bizonyították, hogy eredményesek és vonzók a munkavállalók 

számára, és ösztönzik őket a szülői szabadság igénybevételére. E tagállamokban a 

betegszabadság alatti kifizetés elérheti a munkavállaló fizetésének 100%-át is. A szülői 

szabadság alatti kifizetések e szintre történő felemelése veszélyeztetné e rendszerek 
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fenntarthatóságát és az alacsony és a magas fizetéssel rendelkező munkavállalók közötti 

társadalmi igazságosságot. 

 

Módosítás  507 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók az 

alábbiak szerinti megfelelő díjazásban 

vagy juttatásban részesüljenek: 

 a) a 4. cikkben meghatározott gondozói 

szabadság esetén a munkavállaló bruttó 

munkabérének 80%-ával egyenértékű 

díjazásban vagy juttatásban részesül; 

 b) az 5. cikkben meghatározott gondozói 

szabadság esetén a munkavállaló bruttó 

munkabérének 80%-ával egyenértékű 

díjazásban vagy juttatásban részesül a 

szabadság első nyolc hete alatt; 

 c) a 6. cikkben meghatározott gondozói 

szabadság esetén a munkavállaló bruttó 

munkabérének 80%-ával egyenértékű 

díjazásban vagy juttatásban részesül. 

Or. es 

 

Módosítás  508 

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

João Pimenta Lopes 
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Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

bruttó munkabérük 100%-ának megfelelő 
díjazásban részesüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  509 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

díjazásban vagy megfelelő juttatásban 

részesüljenek az alábbiak szerint: 

Or. en 

 

Módosítás  510 

Heinz K. Becker 
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Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 
részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják., a 4. vagy az 

5. cikkben említett szabadsághoz való 

jogukat gyakorló munkavállalók az egyes 

uniós tagállamok és/vagy a nemzeti 

szociális partnerek által az irányelv 

átültetésének szakaszában 

meghatározandó megfelelő 

kompenzációban részesüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  511 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók az 

érintett munkavállalót megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy megfelelő 

juttatásban, azaz a munkavállaló bruttó 

munkabérének 100%-ával egyező 

díjazásban részesüljenek. 

Or. en 
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Módosítás  512 

Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Iratxe García Pérez 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 
egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

bruttó munkabérükkel egyenértékű 

díjazásban részesüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  513 

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

Guillaume Balas, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra 

Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 
egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább bruttó munkabérük 85%-ával 

egyenértékű díjazásban részesüljenek. 

Or. en 
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Módosítás  514 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

megfelelő díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

Or. fr 

 

Módosítás  515 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

díjazásban vagy juttatásban részesüljenek. 

Or. nl 
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Módosítás  516 

Alessandra Mussolini 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

díjazásban vagy megfelelő juttatásban 

részesüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás  517 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók a 

következő díjazásban vagy megfelelő 

juttatásban részesüljenek: 

 a) a 4. cikk (1) bekezdésében említett 

apasági szabadság minimális 
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időtartamára azzal az összeggel legalább 

egyenértékű díjazás vagy megfelelő 

juttatás, amelyet az érintett munkavállaló 

betegszabadság esetén kapna; 

 b) az 5. cikk (1) bekezdésében említett 

szülői szabadság és a 6. cikkben említett 

gondozói szabadság minimális 

időtartamára a munkavállaló bruttó 

munkabérének legalább 60%-ával 

egyenértékű díjazás vagy juttatás. 

Or. en 

 

Módosítás  518 

Mara Bizzotto 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek, valamint hogy a díjazás 

vagy juttatás teljes körű adómentesítésben 

részesüljön, adott esetben az adónak 

megfelelő összeggel megnövelt fizetés 

által. A tagállamok és a szociális 

partnerek támogatják a kis- és 

középvállalkozások működési és szervezeti 

követelményeire vonatkozó különleges 

megállapodásokat. 

Or. it 
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Módosítás  519 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. Az önfoglalkoztató és 

szabadfoglalkozású munkavállalókat, 

valamint a vállalkozókat illetően a 

tagállamok a szülői szabadság idejére a 

család minimális ellátására vonatkozó 

megfelelő védelmi intézkedéseket 

határoznak meg. 

Or. it 

 

Módosítás  520 

Jana Žitňanská 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 
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egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a díjazást vagy 

juttatást olyan összegben határozzák meg, 

amely ösztönzi a szülőket a jogosultság 

jobb megosztására.  

Or. en 

 

Módosítás  521 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

legalább az érintett munkavállalót 

betegszabadság esetén megillető összeggel 

egyenértékű díjazásban vagy juttatásban 

részesüljenek. 

A tagállamok a nemzeti körülményeknek – 

például a nemzeti jognak, a kollektív 

szerződéseknek és/vagy a szokásos 

gyakorlatnak – megfelelően, a szociális 

partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók 

díjazásban vagy megfelelő juttatásban 

részesüljenek, amelynek nagyságát a 

tagállamok és/vagy a szociális partnerek 

állapítják meg, és amelyre nemzeti szinten 

külön felső határ vonatkozhat. 

Or. de 

 

Módosítás  522 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1. A tagállamok a nemzeti 

sajátságoknak – például a nemzeti jognak, 

a kollektív szerződéseknek és/vagy a 

szokásos gyakorlatnak – megfelelően, a 
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szociális partnerekre ruházott hatáskört is 

figyelembe véve biztosítják, hogy a 3., a 4. 

vagy az 5. cikkben említett szabadsághoz 

való jogukat gyakorló munkavállalók a 

szülési hajlandóság ösztönzése érdekében 

legalább a fizetésükkel egyenértékű 

díjazásban vagy juttatásban részesüljenek. 

Or. pt 

 

Módosítás  523 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) a 4. cikkben meghatározott 

apasági szabadság minimális 

időtartamára azzal az összeggel legalább 

egyenértékű fizetés vagy megfelelő 

juttatás, amelyet az érintett munkavállaló 

betegszabadság esetén kapna, beleértve a 

betegszabadság tekintetében a tagállamok 

által meghatározott felső határt is; 

Or. en 

 

Módosítás  524 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2. A tagállamok biztosítják, hogy a 6. 

cikkben meghatározott gondozói 

szabadsághoz való jogot gyakorló 

munkavállalók legalább az érintett 

munkavállalót betegszabadság esetén 

megillető összeggel egyenértékű 

díjazásban vagy juttatásban részesüljenek. 
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Or. pt 

 

Módosítás  525 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) az 5. cikkben meghatározott szülői 

szabadság minimális időtartamára: 

Or. en 

 

Módosítás  526 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) a 6. cikkben meghatározott 

gondozói szabadság minimális 

időtartamára a tagállam és/vagy a 

szociális partnerek által meghatározandó 

díjazás vagy megfelelő juttatás. 

Or. en 

 

Módosítás  527 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az (1) bekezdés a) pontjában, illetve az (1) 

bekezdés b) pontjának i. alpontjában 

említett díjazás vagy megfelelő juttatás 

tekintetében a tagállam külön felső határt 
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állapíthat meg, amely nem lehet 

alacsonyabb a közszektorbeli 

alapilletmény 50%-ánál. 

Or. en 

 

Módosítás  528 

Elena Gentile 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk 

 Szociálpolitikák a család számára és 

pénzügyi források 

 A családok és tagjaik jólétét szolgáló 

európai előmozdító politikák végrehajtása 

érdekében az Európai Bizottság a 

tagállamokkal együtt programokat és 

pozitív intézkedéseket javasol és hajt 

végre, amelyeket az európai alapok 

támogatásával kell finanszírozni annak 

érdekében, hogy előmozdítsák a családi 

élet javítását és intézkedéseket hajtsanak 

végre a vállalatoknál a családok 

érdekében, különös tekintettel a kis- és 

középvállalkozásokra. 

Or. en 

 

Módosítás  529 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Rugalmas munkafeltételek Munkavállaló-orientált és kiigazítható 
munkafeltételek 

Or. en 
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Módosítás  530 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Rugalmas munkafeltételek Munkavállaló-orientált rugalmas 

munkafeltételek 

Or. en 

 

Módosítás  531 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Rugalmas munkafeltételek Megfelelő időbeosztással járó 

munkafeltételek 

Or. pt 

 

Módosítás  532 

Jeroen Lenaers 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

(1) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy megtegyék a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 
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korlátozások alá eshet. munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. nl 

 

Módosítás  533 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

hozzátartozók és/vagy eltartott személyek 

számára informálisan gondozást nyújtó 

munkavállalók jogát arra, hogy 

munkavállaló-orientált és kiigazítható 
munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. A munkavállaló-orientált és 

kiigazítható munkafeltételek 

visszaállíthatók, a munkavállalók számára 

előnyösek  és a szerződések valamennyi 

formájára alkalmazandók. Az ilyen 

munkavállaló-orientált és kiigazítható 
munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. en 

 

Módosítás  534 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 



 

AM\1151797HU.docx 133/165 PE620.919v02-00 

 HU 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Amennyiben lehetséges, a 

tagállamok olyan lehetőségeket is 

biztosítanak, mint például a távmunka 

vagy a célkitűzésekhez kötött munka. Az 

ilyen rugalmas munkafeltételek 

időtartamára a visszaélések elkerülésére 

irányuló valamennyi szükséges védelmi 

intézkedést biztosítani kell. 

Or. it 

 

Módosítás  535 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek 

gondozás céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor alatti 

gyermeket nevelő munkavállalók, valamint 

a gondozók jogát arra, hogy a szoptatás 

kérdésére megoldást kínáló, megfelelő 

munkabeosztással járó munkafeltételeket 

kérelmezzenek a családi felelősségek 

biztosítása céljából. Az ilyen 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. pt 

 

Módosítás  536 

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

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

Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek 
gondozás céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

a rugalmas munkafeltételekhez gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. en 

 

Módosítás  537 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább hat év alatti gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

arra, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérelmezzenek gondozás céljából. Az ilyen 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

észszerű korlátozások alá eshet. 

Or. fr 

 

Módosítás  538 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tíz év alatti gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

arra, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérelmezzenek gondozás céljából. Az ilyen 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

észszerű korlátozások alá eshet. 

Or. en 

 

Módosítás  539 

Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott korú, de 

legfeljebb nyolcéves gyermeket nevelő 

munkavállalók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. en 

 

Módosítás  540 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a nyolc év alatti 

gyermeket nevelő munkavállalók, valamint 

a gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. es 

 

Módosítás  541 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább nyolc év alatti gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

arra, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérelmezzenek gondozás céljából. Az ilyen 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

észszerű korlátozások alá eshet. 

Or. en 

Indokolás 

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

minimumkövetelmények kritériumainak. 

 

Módosítás  542 

Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sven Schulze, Angelika Niebler 
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Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, 

legfeljebb nyolc év alatti gyermeket nevelő 

munkavállalók, valamint a gondozók jogát 

arra, hogy rugalmas munkafeltételeket 

kérelmezzenek gondozás céljából. Az ilyen 

rugalmas munkafeltételek időtartama 

észszerű korlátozások alá eshet. 

Or. de 

 

Módosítás  543 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket vagy 

unokát nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

Or. en 

 

Módosítás  544 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy biztosítsák a meghatározott kor, de 

legalább tizenkét év alatti gyermeket 

nevelő munkavállalók, valamint a 

gondozók jogát arra, hogy rugalmas 

munkafeltételeket kérelmezzenek gondozás 

céljából. Az ilyen rugalmas 

munkafeltételek időtartama észszerű 

korlátozások alá eshet. A 

munkavállalóknak e kérelmeket megfelelő 

dokumentumokkal kell alátámasztaniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  545 

Renate Weber, Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok megvizsgálják, hogy szükség 

van-e az azt biztosító szabályokra, hogy a 

rugalmas munkafeltételek igénybevétele 

igazodjon az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, a 

fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

 

Módosítás  546 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok és/vagy szociális 

partnerek keretjellegű iránymutatásokat 

határoznak meg arra az értesítési 

határidőre vonatkozóan, amelyen belül a 

munkavállalóknak a munkáltatót 

tájékoztatniuk kell a rugalmas 

munkafeltételekhez való jog 

gyakorlásakor, megadva e jog gyakorlása 

idejének kezdetét és végét. Ennek során a 

tagállamok egyaránt figyelembe veszik a 

munkáltatók – különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások – és a munkavállalók 

igényeit. A tagállamoknak figyelembe kell 

venniük továbbá a vis maiort, valamint 

annak a lehetőségét, hogy a munkáltató 

kölcsönös megállapodást köt az értesítési 

határidők megváltoztatásáról. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás minden vállalkozás – különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások – 

érdekében hozzájárul a jogi egyértelműséghez, és észszerű értesítési időt határoz meg a 

rugalmas munkafeltételek elterjedésének keretében. 

 

Módosítás  547 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A rugalmas munkafeltételek azt 

jelentik, hogy bevezetik azokat a szükséges 

munkarendeket (így például rugalmas 

munkaidő vagy munkarend, a távoli 

munkavégzést lehetővé tevő technológiai 

innovációk kihasználása), amelyek 

lehetővé teszik a gondozók számára, hogy 

nem tervezett vagy rendszeres jelleggel 

ellássák az általuk gondozott személyt, és 
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eközben aktívak maradjanak a 

munkaerőpiacon. 

Or. en 

 

Módosítás  548 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok kedvezmények 

és/vagy támogatások formájában 

segíthetik a mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat jelen irányelv 

rendelkezéseinek betartásában. 

Or. it 

 

Módosítás  549 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

törölve 

Or. pt 

 

Módosítás  550 

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

Elena Gentile, Edouard Martin, Guillaume Balas, Evelyn Regner, Flavio Zanonato, 
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Georgi Pirinski, Michael Detjen, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Javi López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és írásban válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek a kérelem 

benyújtását követően észszerű időn belül 

írásban megindokolni a kérelem 

elutasítását vagy elhalasztását. Ennek az 

indokolásnak az egyes tagállamokban 

hatályos jog, kollektív szerződések és/vagy 

gyakorlat által kifejezetten meghatározott 

kivételes körülményeken kell alapulnia. 

Or. en 

 

Módosítás  551 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) és a (3) bekezdésben 

említett, rugalmas munkafeltételekre 

irányuló kérelmeket, és válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltató hozza meg a végleges döntést 

abban a kérdésben, hogy elfogadja-e a 

munkavállaló rugalmas munkafeltételek 

iránti kérelmét. A munkáltatók kötelesek 

érdemi indokokkal alátámasztani a 

munkavállaló felé a kérelem elutasítását. 

Or. de 
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Módosítás  552 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

munkavállaló-orientált és kiigazítható 

munkafeltételekre irányuló kérelmeket, és 

írásban válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megfelelően megindokolni a kérelem 

elutasítását, és alternatív lehetőségeket 

megadni. 

Or. en 

 

Módosítás  553 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és írásban válaszolniuk kell 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását, és alternatív 

megegyezésre vonatkozó lehetőségeket 

megadni. 

Or. en 
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Módosítás  554 

Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók – 

különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások – és a munkavállalók 

igényeit egyaránt. A munkáltatók kötelesek 

értesítést küldeni a kérelem elutasításáról. 

Or. en 

 

Módosítás  555 

Heinz K. Becker 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók – 

különösen a mikro-, kis- és 

középvállalkozások (mkkv-k) – és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

Or. en 

 

Módosítás  556 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
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Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók – különösen a mikro-, kis- 

és középvállalkozások – igényeit egyaránt. 

A munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

Or. en 

 

Módosítás  557 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt, 

különösen a kis- és középvállalkozások 

esetében. A munkáltatók kötelesek 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. fr 

 

Módosítás  558 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. it 

 

Módosítás  559 

Renate Weber, Marian Harkin, Robert Rochefort 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. en 

 

Módosítás  560 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 
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figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. en 

 

Módosítás  561 

Arne Gericke 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek megindokolni a 

kérelem elutasítását. 

(2) A munkáltatóknak meg kell 

vizsgálniuk az (1) bekezdésben említett, 

rugalmas munkafeltételekre irányuló 

kérelmeket, és válaszolniuk kell azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. A 

munkáltatók kötelesek írásban 

megindokolni a kérelem elutasítását. 

Or. en 

 

Módosítás  562 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a 

munkavállalónak jogában áll visszatérni 

az eredeti munkarendhez a megállapodás 

szerinti időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni 

az eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

törölve 
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ilyen kérelmeket és válaszolni azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. 

Or. nl 

 

Módosítás  563 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és válaszolni azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett munkavállaló-orientált 

munkafeltételek időtartama korlátozott, a 

munkavállalónak jogában áll visszatérni az 

eredeti munkarendhez a megállapodás 

szerinti időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor azt kéri. A munkáltatók 

kötelesek megvizsgálni az ilyen kérelmeket 

és írásban válaszolni azokra, figyelembe 

véve a munkáltatók és a munkavállalók 

igényeit egyaránt. 

Or. en 

 

Módosítás  564 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett munkafeltételek időtartama 

korlátozott, a munkavállalónak jogában áll 

visszatérni az eredeti munkarendhez a 

megállapodás szerinti időtartam végén. 

Ezenfelül a munkavállalónak jogában áll 
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munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és válaszolni azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. 

kérelmezni az eredeti munkarendhez való 

visszatérést bármikor, amikor a 

körülményekben bekövetkezett változás azt 

indokolja. A munkáltatók kötelesek 

megvizsgálni az ilyen kérelmeket és 

válaszolni azokra, figyelembe véve a 

munkavállalók igényeit. 

Or. pt 

 

Módosítás  565 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és válaszolni azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor azt kéri. A munkáltatók 

kötelesek megvizsgálni az ilyen kérelmeket 

és írásban válaszolni azokra, figyelembe 

véve a munkáltatók és a munkavállalók 

igényeit egyaránt. 

Or. en 

 

Módosítás  566 

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 

9 cikk – 3 bekezdés 



 

AM\1151797HU.docx 149/165 PE620.919v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és válaszolni azokra, 

figyelembe véve a munkáltatók és a 

munkavállalók igényeit egyaránt. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 

említett rugalmas munkafeltételek 

időtartama korlátozott, a munkavállalónak 

jogában áll visszatérni az eredeti 

munkarendhez a megállapodás szerinti 

időtartam végén. Ezenfelül a 

munkavállalónak jogában áll kérelmezni az 

eredeti munkarendhez való visszatérést 

bármikor, amikor a körülményekben 

bekövetkezett változás azt indokolja. A 

munkáltatók kötelesek megvizsgálni az 

ilyen kérelmeket és írásban válaszolni 

azokra, figyelembe véve a munkáltatók és 

a munkavállalók igényeit egyaránt. 

Or. en 

 

Módosítás  567 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok a rugalmas 

munkafeltételekre való jogosultságot a 

munkaviszonyban töltött időhöz vagy az 

adott munkáltatónál munkaviszonyban 

töltött idő hosszához köthetik, mely idő 

nem haladhatja meg az egy évet. Az 

1999/70/EK tanácsi irányelv1a szerinti, 

ugyanazzal a munkáltatóval kötött, 

egymást követő, határozott idejű 

munkaszerződések esetén a szerződések 

összességét kell figyelembe venni a 

jogosultságra vonatkozó időtartam 

kiszámításakor. 

 __________________ 

 1a A Tanács irányelve (1999. június 28.) 

az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a 

határozott ideig tartó munkaviszonyról 

kötött keretmegállapodásról (HL L 175., 
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1999.7.10., 43. o.). 

Or. en 

Indokolás 

E 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. 

 

Módosítás  568 

Rosa Estaràs Ferragut, Verónica Lope Fontagné 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükség van-e az azt biztosító szabályokra, 

hogy a rugalmas munkaidő igénybevétele 

igazodjon az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, a 

fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

Indokolás 

A fogyatékossággal élő szülők és a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők számára a 

rugalmas munkaidő fontos feltétel lehet, amely lehetővé teszi, hogy dolgozzanak. Az EUB 

Coleman kontra Attridge Law ügyben hozott ítélete (C-303/06) megállapítja, hogy a rugalmas 

munkafeltételek megtagadása a fogyatékossággal élő gyermekek szüleitől fogyatékosságon 

alapuló hátrányos megkülönböztetést valósíthat meg. 

 

Módosítás  569 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 
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Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükség van-e az azt biztosító szabályokra, 

hogy a munkavállaló-orientált és 

kiigazítható munkavégzési feltételek 

igénybevétele igazodjon az örökbefogadó 

szülők, a fogyatékossággal élő szülők, a 

mentális egészségi problémákkal élő 

szülők, a fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

 

Módosítás  570 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok megvizsgálják, hogy 

szükség lenne-e azt biztosító szabályokra, 

hogy a rugalmas munkaidő igénybevétele 

igazodjon az örökbefogadó szülők, a 

fogyatékossággal élő szülők, a mentális 

egészségi problémákkal élő szülők, 

valamint a fogyatékossággal élő, krónikus 

betegségben szenvedő vagy mentális 

egészségi problémákkal élő gyermeket 

nevelő szülők szükségleteihez. 

Or. en 

 

Módosítás  571 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 Szociális-nevelő létesítmények és 

szolgáltatások 

 A tagállamoknak a lakosság igényeinek 

megfelelő, a kisgyermekek számára 

létrehozott szociális-nevelő 

közintézményeket és közszolgáltatásokat 

kell biztosítaniuk. 

 A tagállamok ezenkívül ösztönzik a 

bölcsődéken túl olyan kiegészítő 

szolgáltatások biztosítását, mint például a 

családi napközik („Tagesmutter”), a 

városnegyedi bölcsődék, a játszóházak, a 

gyermek-szülő központok. 

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell az 

alacsonyabb jövedelemkategóriába tartozó 

munkavállalók hozzáférését is az említett 

létesítményekhez. 

Or. it 

 

Módosítás  572 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 Gyermekek és fiatalok gondozása 

 A tagállamok biztosítják, hogy a szülők 

esetenként gondoskodni tudjanak 

gyermekeikről, például hogy megismerjék 

gyermekük iskolai helyzetét, és ehhez 

biztosítják az ideiglenesen módosított 

időbeosztást, távollétet vagy fizetett 

szabadságot. 

Or. pt 
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Módosítás  573 

Renate Weber, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A munkavállaló által a 4., az 5. 

vagy a 6. cikkben említett szabadság 

megkezdésének napjáig megszerzett vagy 

akkor megszerzés alatt álló jogokat az 

ilyen szabadság végéig fenn kell tartani. Az 

ilyen szabadság végével ezek a jogok 

érvényesülnek, beleértve a nemzeti jogból, 

kollektív szerződésekből, illetve 

gyakorlatból származó bármely változást 

is. 

(1) A munkavállaló által a 4., az 5., a 

6., a 7. vagy a 9. cikkben említett 

szabadság megkezdésének napjáig 

megszerzett vagy akkor megszerzés alatt 

álló jogokat az ilyen szabadság vagy a 

rugalmas munkafeltételek 

igénybevételének érintett időtartama 

végéig fenn kell tartani. Az ilyen szabadság 

végével ezek a jogok érvényesülnek, 

beleértve a nemzeti jogból, kollektív 

szerződésekből, illetve gyakorlatból 

származó bármely változást is. 

Or. en 

 

Módosítás  574 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre számukra nem kedvezőtlenebb 

feltételek mellett, és részesüljenek a 

munkakörülmények azon javulásából, 

amelyre távollétük során jogosultak lettek 

volna. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre. 

Or. nl 
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Módosítás  575 

Renate Weber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre számukra nem kedvezőtlenebb 

feltételek mellett, és részesüljenek a 

munkakörülmények azon javulásából, 

amelyre távollétük során jogosultak lettek 

volna. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5., a 6., a 7. vagy a 9. cikkben említett 

szabadság vagy a rugalmas 

munkafeltételek igénybevételének érintett 

időtartama végén a munkavállalók 

jogosultak legyenek korábbi munkahelyük 

megtartására vagy adott esetben azzal 

egyenértékű álláshelyre számukra nem 

kedvezőtlenebb feltételek mellett, és 

részesüljenek a munkakörülmények azon 

javulásából, amelyre távollétük során 

jogosultak lettek volna. 

Or. en 

 

Módosítás  576 

Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre számukra nem kedvezőtlenebb 

feltételek mellett, és részesüljenek a 

munkakörülmények azon javulásából, 

amelyre távollétük során jogosultak lettek 

volna. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű és 

a munkaszerződésnek megfelelő 

álláshelyet kapjanak számukra nem 

kedvezőtlenebb feltételek mellett, és 

részesüljenek a munkakörülmények azon 

javulásából, amelyre távollétük során 

jogosultak lettek volna. 

Or. en 
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Módosítás  577 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A munkavállaló által a 4., az 5. 

vagy a 6. cikkben említett szabadság 

megkezdésének napjáig megszerzett vagy 

akkor megszerzés alatt álló jogokat az 

ilyen szabadság végéig fenn kell tartani. Az 

ilyen szabadság végével ezek a jogok 

érvényesülnek, beleértve a nemzeti jogból, 

kollektív szerződésekből, illetve 

gyakorlatból származó bármely változást 

is. 

(1) A munkavállaló által a 3., a 4., az 5. 

vagy a 6. cikkben említett szabadság 

megkezdésének napjáig megszerzett vagy 

akkor megszerzés alatt álló jogokat az 

ilyen szabadság végéig fenn kell tartani. Az 

ilyen szabadság végével ezek a jogok 

érvényesülnek, beleértve a nemzeti jogból, 

kollektív szerződésekből, illetve 

gyakorlatból származó bármely változást 

is. 

Or. pt 

 

Módosítás  578 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A munkavállaló által a 4., az 5. 

vagy a 6. cikkben említett szabadság 

megkezdésének napjáig megszerzett vagy 

akkor megszerzés alatt álló jogokat az 

ilyen szabadság végéig fenn kell tartani. Az 

ilyen szabadság végével ezek a jogok 

érvényesülnek, beleértve a nemzeti jogból, 

kollektív szerződésekből, illetve 

gyakorlatból származó bármely változást 

is. 

(1) A munkavállaló által a 4. és az 

5. cikkben említett szabadság 

megkezdésének napjáig megszerzett vagy 

akkor megszerzés alatt álló jogokat az 

ilyen szabadság végéig fenn kell tartani. Az 

ilyen szabadság végével ezek a jogok 

érvényesülnek, beleértve a nemzeti jogból, 

kollektív szerződésekből, illetve 

gyakorlatból származó bármely változást 

is. 

Or. es 

 

Módosítás  579 

Sofia Ribeiro 
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Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre számukra nem kedvezőtlenebb 

feltételek mellett, és részesüljenek a 

munkakörülmények azon javulásából, 

amelyre távollétük során jogosultak lettek 

volna. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 3., 

a 4., az 5. vagy a 6. cikkben említett 

szabadság végén a munkavállalók 

jogosultak legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre számukra nem kedvezőtlenebb 

feltételek mellett, és részesüljenek a 

munkakörülmények azon javulásából, 

amelyre távollétük során jogosultak lettek 

volna. 

Or. pt 

 

Módosítás  580 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

végén a munkavállalók jogosultak 

legyenek visszatérni korábbi 

munkahelyükre vagy azzal egyenértékű 

álláshelyre számukra nem kedvezőtlenebb 

feltételek mellett, és részesüljenek a 

munkakörülmények azon javulásából, 

amelyre távollétük során jogosultak lettek 

volna. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 4. 

és az 5. cikkben említett szabadság végén a 

munkavállalók jogosultak legyenek 

visszatérni korábbi munkahelyükre vagy 

azzal egyenértékű álláshelyre számukra 

nem kedvezőtlenebb feltételek mellett, és 

részesüljenek a munkakörülmények azon 

javulásából, amelyre távollétük során 

jogosultak lettek volna. 

Or. es 

 

Módosítás  581 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

5. cikkben említett szabadság végén 

szükség esetén visszailleszkedési tervet 

határozzanak meg a munkavállalók 

számára annak érdekében, hogy 

elősegítsék újbóli beilleszkedésüket a 

vállalatnál. 

Or. fr 

 

Módosítás  582 

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

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

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, miközben 

biztosítják, hogy a munkaviszony 

fennmaradjon az adott időszakban, 

valamint a társadalombiztosításra való 

jogosultság sérelme nélkül, ideértve a 

nyugdíj-hozzájárulást is, amelyet a 

szabadság teljes időtartama alatt továbbra 

is fizetnek a munkavállaló után. 

Or. en 

 

Módosítás  583 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés vagy 

munkaviszony jellegét, többek között a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

jellegét, többek között a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

Or. nl 

 

Módosítás  584 

Renate Weber, Marian Harkin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5., a 6., a 7. vagy a 9. cikkben említett 

szabadság vagy a rugalmas 

munkafeltételek igénybevételének érintett 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

Or. en 

 

Módosítás  585 

Sofia Ribeiro 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

(3) A tagállamok meghatározzák a 3., a 

4., az 5. vagy a 6. cikkben említett 
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időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

szabadság időszakában fennálló 

munkaszerződés vagy munkaviszony 

jellegét, többek között a 

társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

Or. pt 

 

Módosítás  586 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

(3) A tagállamok meghatározzák a 4. 

és az 5. cikkben említett szabadság 

időszakában fennálló munkaszerződés 

vagy munkaviszony jellegét, többek között 

a társadalombiztosításra való jogosultság 

tekintetében, miközben biztosítják, hogy a 

munkaviszony fennmaradjon az adott 

időszakban. 

Or. es 

 

Módosítás  587 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David Casa 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Kollektív szerződések 

 A tagállamok engedélyezhetik a szociális 

partnerek számára, hogy a nemzeti joggal 

vagy gyakorlattal összhangban olyan 

kollektív szerződéseket kössenek, amelyek 

a munkavállalók általános védelmét és az 

ezen irányelvben meghatározott 

minimumkövetelményeket tiszteletben 
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tartva a munkavállalók munkafeltételeire 

vonatkozó rendelkezéseket határoznak 

meg. 

Or. en 

 

Módosítás  588 

Claude Rolin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok meghatározzák 

azokat a munkaszerződés végrehajtását 

felfüggesztő időszakokat, amelyek 

munkavégzési időszaknak minősülnek. A 

munkaszerződés végrehajtását 

felfüggesztő időszakok lehetnek többek 

között az éves szabadságolási időszakok és 

a házasságkötési, haláleseti stb. 

szabadságként igénybe vett napok. 

Or. fr 

 

Módosítás  589 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett 

szabadságok időszakai a foglalkoztatás 

időszakával egyenértékűnek 

minősüljenek, és azokat ezért ekként 

vegyék figyelembe az összes 

társadalombiztosítási jogosultság, többek 

között a nyugdíj kiszámításakor. 

Or. en 
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Módosítás  590 

Miroslavs Mitrofanovs, Ernest Urtasun 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 4., 

az 5. vagy a 6. cikkben említett 

szabadságok időszakai a foglalkoztatás 

időszakával egyenértékűnek 

minősüljenek, és azokat ezért ekként 

vegyék figyelembe az összes 

társadalombiztosítási jogosultság, többek 

között a nyugdíj kiszámításakor. 

Or. en 

 

Módosítás  591 

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

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Kollektív szerződések és tárgyalás 

 A szociális partnerek fontos szerepet 

játszanak a munka és a magánélet közötti 

egyensúly megteremtésére irányuló 

intézkedésekre – többek között a szülői és 

apasági szabadságokra – vonatkozó 

rendelkezések kollektív szerződések révén 

történő megállapításában (vagy 

javításában). A kollektív szerződések 

útmutatást nyújthatnak a meglévő nemzeti 

szintű politikákhoz vagy megerősíthetik 

azokat, és támogathatják a 

foglalkoztatásban a nemek közötti 

egyenlőséget és a munka és a magánélet 

közötti egyensúlyt előmozdító 
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kezdeményezések végrehajtását. 

Or. en 

 

Módosítás  592 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11 Megkülönböztetésmentesség Megkülönböztetésmentesség és felmondás 

elleni védelem 

Or. de 

 

Módosítás  593 

Verónica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4. és 

az 5. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe. 

Or. es 

 

Módosítás  594 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok a szociális partnerekkel 

együtt megtesznek minden szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy 

megtiltsák a munkavállalókkal szembeni, 

azon alapuló kedvezőtlenebb bánásmódot, 

hogy a munkavállaló a 4., az 5., a 6. vagy a 

7. cikkben említett szabadságot kérelmezett 

vagy vett igénybe, illetve gyakorolta a 

9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

Or. en 

 

Módosítás  595 

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett 

munkavállaló-orientált, kiigazítható 
munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

Or. en 

 

Módosítás  596 

Helga Stevens 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló hátrányos 

megkülönböztetést, hogy a munkavállaló a 

4., az 5. vagy a 6. cikkben említett 

szabadságot kérelmezett vagy vett igénybe, 

illetve gyakorolta a 9. cikkben említett 

rugalmas munkafeltételek kérelmezéséhez 

való jogát. 

Or. nl 

 

Módosítás  597 

João Pimenta Lopes 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

Or. pt 

 

Módosítás  598 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot, hogy a munkavállaló a 4., az 

5. vagy a 6. cikkben említett szabadságot 

kérelmezett vagy vett igénybe, illetve 

gyakorolta a 9. cikkben említett rugalmas 

munkafeltételek kérelmezéséhez való 

jogát. 

A tagállamok megtesznek minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy megtiltsák a munkavállalókkal 

szembeni, azon alapuló kedvezőtlenebb 

bánásmódot vagy elbocsátást, hogy a 

munkavállaló a 4., az 5. vagy a 6. cikkben 

említett szabadságot kérelmezett vagy vett 

igénybe, illetve gyakorolta a 9. cikkben 

említett rugalmas munkafeltételek 

kérelmezéséhez való jogát. 

Or. fr 

 

 

 

 


