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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.2.2016 A8-0224/178 

Módosítás  178 

Jane Collins 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A foglalkoztatási ajánlatok és az 

álláspályázatok összekapcsolása érdekében 

minden tagállam hozzáférhetővé teszi az 

EURES-portálon az alábbiakat: 

(1) A foglalkoztatási ajánlatok és az 

álláspályázatok összekapcsolása érdekében 

minden tagállam hozzáférhetővé teheti az 

EURES-portálon az alábbiakat: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.2.2016 A8-0224/179 

Módosítás  179 

Jane Collins 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az állami foglalkoztatási szolgálatainál 

hozzáférhető, valamint az EURES-

partnerei által rendelkezésre bocsátott 

összes állásajánlat; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.2.2016 A8-0224/180 

Módosítás  180 

Jane Collins 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

16. cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

16. cikk  

Automatikus megfeleltetés a közös 

informatikai platformon keresztül 

törölve 

(1) Az Európai Bizottság kidolgozza a 

készségek, kompetenciák, képesítések és 

foglalkozások európai osztályozási 

rendszerét. Ez az osztályozási rendszer 

elősegíti az Európai Unióban az online 

álláskeresést azáltal, hogy az EURES-

portálon lehetővé teszi az álláshelyek és a 

jelentkezők megfeleltetését, a 

készséghiányok felismerését, a képesítések 

elismerését és pályaorientációs tanácsadás 

nyújtását. 

 

(2) A tagállamok együttműködnek 

egymással és az Európai Bizottsággal a 

nemzeti rendszerek és az (1) bekezdésben 

említett osztályozás közötti átjárhatóság 

megteremtésében. 

 

(3) E célból 2017. január 1-jéig minden 

tagállam kezdeti jegyzéket készít 

valamennyi nemzeti, regionális és ágazati 

osztályozásnak az (1) bekezdésben említett 

osztályozással történő megfeleltetéséről, 

majd az említett jegyzéket annak 

használatba vétele után egy, az Európai 

Koordinációs Iroda által rendelkezésre 
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bocsátott alkalmazás segítségével 

rendszeresen frissíti, hogy az lépést 

tartson a toborzási szolgáltatások 

alakulásával. 

(4) A Bizottság technikai segítséget nyújt 

azoknak a tagállamoknak, amelyek úgy 

döntenek, hogy a nemzeti osztályozási 

rendszerekről áttérnek az (1) bekezdésben 

említett osztályozásra. 

 

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok 

formájában elfogadja a (1) bekezdésben 

említett osztályozási rendszer 

működéséhez szükséges technikai 

előírásokat és formátumokat. Ezeket a 

végrehajtási aktusokat a Bizottság a 

34. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálati eljárásnak megfelelően fogadja 

el. 

 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Módosítás  181 

Jane Collins 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

A foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 31a. cikk 

 Kívülmaradás 

 A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem 

vesznek részt az EURES hálózatban. 

Or. en 

 

 


