
Az Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága

orsz

	

2)e,.w, ,áíá

Érk«ett : 2012 MÁK 2.

Dr. Kövér László ú r
az Országgyűlés Elnöke
részére

Helyben
Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján „az elvárt béremelés
végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/6153 .
számú törvényjavaslathoz a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 7. és 8. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg az ezt követő szakaszok
számozása értelemszerűen módosul:

„7.§

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: EBH) 21 . $ i) j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltatóa
munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a
következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor :)

„i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint
j) a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a gyermek
gondozására	 fordítható	 idő 	 növelését	 elősegítő 	 szülői	 szabadság kérelmezésével,	 illetve
igénybevételével összefüggésben .”

8 . §

Az EBH tv . 65 . § felvezető szövege a következőképpen módosul és a következő i) ponttal egészül ki :

Ez a törvény a következ ő irányelveknek való megfelelést szolgálja



„i) a Tanács 2010/18/EU irányelve (2010 . március 8 .) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP
és az ESZSZ által a szülő i szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a
96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről .'

Indokolás

A BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülő i szabadságról kötött,
felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérő l
szóló 2010/18/EU irányelv mellékletében foglalt, a szül ői szabadságról szóló keretmegállapodásnak a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és a megkülönböztetés mentességet szabályozó 5 . szakasz 4 .
pontja az alábbiakat tartalmazna:

„Annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a szül ői szabadsághoz való
jogukat, a tagállamoknak és/vagy a szociális partnereknek meg kell hozniuk az ahhoz szükséges
intézkedéseket, hogy védelmet biztosítsanak a munkavállalókkal szembeni kedvezőtlenebb bánásmó d
vagy a munkavállalók elbocsátása ellen, ha arra a szülői szabadság nemzeti jog, kollektív szerződések
és/vagy gyakorlat alapján való kérelmezése, illetve igénybevétele miatt kerül sor . "

Az EBH átfogó jelleggel, szimbolikusan jeleníteti meg az irányelvben foglalt tartalmat, ezért az EBH .
módosítása a törvény keretjellege miatt indokolt .

Ezzel egyidejű leg az EBH. 65 . §-ában található jogharmonizációs záradékában az irányelv megjelölése
is szükséges .

A módosító javaslat a fentiek ismeretében kezdeményezi a törvényjavaslat módosítását .

Budapest, 2012 . március 12 .
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