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A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült 
Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések 
bevezetése ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések 
bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0053),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 48. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0039/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, 
amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A8-0161/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában fognak közzétenni;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;



4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2019)0019

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került 
elfogadásra a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről 
szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/500 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések 

bevezetéséről szóló, a Bizottság által javasolt rendelet az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 48. cikkén alapszik, mivel a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával 

foglalkozik. Nem lehet ugyanazon jogi aktusban kiterjeszteni a rendeletet a harmadik 

országbeli állampolgárokra a jogalapok összeegyeztethetetlensége miatt, mivel e 

kiterjesztésnek az EUMSZ 79. cikke (2) bekezdésének b) pontján kellene alapulnia.

A Bizottság szerint a 2010. november 24-i 1231/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgároknak továbbra is élvezniük kell 

a szociális biztonsági koordináció alapelveit, amelyeket a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálása területén rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló rendelet hivatott 

jogszabályba foglalni, a továbbra is hatályban maradó 1231/2010/EU, 883/2004/EK és 

987/2009/EK rendeletek rendelkezései alapján.  

A Bizottság azonban, amennyiben szükséges, egy későbbi szakaszban megvizsgálja, hogy az 

e javaslatban meghatározott elvek kiterjeszthetők-e a valamely tagállamban jogszerűen 

tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra, akik a 2010. november 24-i 1231/2010/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról szóló uniós jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, azon 

időszakhoz kapcsolódó jogosultságaik megerősítése céljából, amikor az Egyesült Királyság 

még uniós tagállam volt.


