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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)
A munkanélküli-ellátások területén
a biztosítási időszakok összesítésének
szabályait egységesen kell alkalmaznia
valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2)
bekezdésében említett határon túli
munkavállalók kivételével az időszakoknak
a munkanélküli-ellátásokra való
jogosultság megadása céljából történő
összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz
a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított
személy legutóbb legalább három hónap
biztosítási időt szerzett az adott
tagállamban. A korábban illetékes
tagállamnak minden olyan biztosított
személy tekintetében illetékessé kell
válnia, aki nem felel meg e feltételnek.
Ebben az esetben a legutóbbi biztosítás
szerinti tagállam foglalkoztatási
szolgálatainál való bejelentkezésnek
ugyanazzal a hatással kell járnia, mint az
azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál
való bejelentkezésnek, amelyben a
munkanélküli személy korábban biztosított
volt.

(8)
A munkanélküli-ellátások területén
a biztosítási időszakok összesítésének
szabályait egységesen kell alkalmaznia
valamennyi tagállamnak. A 65. cikk (2)
bekezdésében említett határon túli
munkavállalók kivételével a foglalkoztatás
helye szerinti tagállammal való elégséges
kapcsolat biztosítása érdekében az
időszakoknak a munkanélküli-ellátásokra
való jogosultság megadása céljából történő
összesítésére vonatkozó szabályokat ahhoz
a feltételhez kell kötni, hogy a biztosított
személy legutóbb legalább tizenkét hét
biztosítási időt szerzett az adott
tagállamban. A korábban illetékes
tagállamnak minden olyan biztosított
személy tekintetében illetékessé kell
válnia, aki nem felel meg e feltételnek.
Ebben az esetben a legutóbbi biztosítás
szerinti tagállam foglalkoztatási
szolgálatainál való bejelentkezésnek
ugyanazzal a hatással kell járnia, mint az
azon tagállam foglalkoztatási szolgálatainál
való bejelentkezésnek, amelyben a
munkanélküli személy korábban biztosított
volt.
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Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg
(9)
Az uniós polgárságról szóló 2013.
évi jelentés35 ajánlásai alapján háromról
hat hónapra kell kiterjeszteni a
munkanélküli-ellátások exportálásának
minimális időtartamát annak érdekében,
hogy javuljanak a munkanélküli
személyek lehetőségei arra, hogy másik
tagállamba költözzenek munkát keresni,
és esélyeik a munkaerőpiacra történő
ismételt beilleszkedésre, valamint hogy
kezelhetők legyenek a készségkereslet és kínálat közti, határokon átívelő eltérések.

Módosítás
törölve

__________________
35

COM(2013) 0269 végleges.
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Guillaume Balas
A szociális biztonsági rendszerek koordinálása
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
883/2014/EK rendelet
61 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)
A 65. cikk (2) bekezdésében
említett esetek kivételével a 6. cikk
alkalmazása az érintett személy által az
ellátások igénylése szerinti
jogszabályoknak megfelelően legutóbb
szerzett, legalább három hónap biztosítási,
szolgálati vagy önálló vállalkozóként
folytatott tevékenységi időtől függ.

(1)
A 65. cikk (2) bekezdésében
említett esetek kivételével a foglalkoztatás
helye szerinti tagállamhoz fűződő
megfelelő kapcsolat biztosítása érdekében
a 6. cikk alkalmazása az érintett személy
által az ellátások igénylése szerinti
jogszabályoknak megfelelően legutóbb
szerzett, legalább tizenkét hét biztosítási,
szolgálati vagy önálló vállalkozóként
folytatott tevékenységi időtől függ.
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Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
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A szociális biztonsági rendszerek koordinálása
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a pont
883/2014/EK rendelet
64 cikk – 1 bekezdés – c pont
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)
az (1) bekezdés c) pontjában a
„három hónapig” szöveg helyébe a „hat
hónapig” szöveg, a „három hónapos
időszakot legfeljebb hat hónapra” szöveg
helyébe pedig a „hat hónapos időszakot az
érintett személy ellátásokra való
jogosultságának lejártáig” szöveg lép;

a)
az (1) bekezdés c) pontjában a
„három hónapos időszakot legfeljebb hat
hónapra” szöveg helyébe a „három
hónapos időszakot az érintett személy
ellátásokra való jogosultságának lejártáig”
szöveg lép;
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – b pont
883/2014/EK rendelet
64 cikk – 3 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg
b)
a (3) bekezdésben a „három” szó
helyébe a „hat” szó, a „legfeljebb hat
hónapra” szöveg helyébe pedig az „az
ellátásokra való jogosultság lejártáig”
szöveg lép.

Módosítás
b)
a (3) bekezdésben a „legfeljebb hat
hónapra” szöveg helyébe az „az ellátásokra
való jogosultság lejártáig” szöveg lép.
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