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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Munkaügyi 
Hatóság létrehozásáról

Javaslat – az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Munkaügyi 
Ügynökség létrehozásáról

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 46.
cikkére, 48. cikkére, 53. cikkének (1) 
bekezdésére, 62. cikkére és 91. cikkének 
(1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
46. és 48. cikkére,

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EUSZ 3. cikke értelmében az 
Uniónak a magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi haladást 
célul kitűző szociális piacgazdaságért kell 

(2) Az EUSZ 3. cikke értelmében az 
Uniónak a magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi haladást 
célul kitűző szociális piacgazdaságért kell 
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munkálkodnia, valamint elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
a szociális védelmet. Az EUMSZ 9. 
cikkének értelmében politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak figyelembe 
kell vennie többek között a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
az oktatás és képzés magas szintjének 
előmozdítására, valamint az emberi 
egészség védelmére vonatkozó 
követelményeket.

munkálkodnia, valamint elő kell 
mozdítania a társadalmi igazságosságot és 
a szociális védelmet. Az EUMSZ 9. 
cikkének értelmében politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Uniónak figyelembe 
kell vennie többek között a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság biztosítására, 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
az oktatás és képzés magas szintjének 
előmozdítására, valamint az emberi 
egészség védelmére vonatkozó 
követelményeket. Az EUSZ 5. cikke 
értelmében az uniós hatáskörök 
gyakorlására az arányosság és a 
szubszidiaritás elve alkalmazandó.

Indokolás

Kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy az Európai Munkaügyi Ügynökség feladatainak 
meghatározása során érvényesüljön az arányosság és a szubszidiaritás elve.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A méltányosság és az egységes 
piacba vetett bizalom megszilárdítása 
érdekében Európai Munkaügyi Hatóságot
(a továbbiakban: Hatóság) kell létrehozni. 
E célból a Hatóságnak támogatnia kell a 
tagállamokat és a Bizottságot abban, hogy 
az Unión belüli munkaerő-mobilitással járó 
helyzetekben a magánszemélyek és a 
munkáltatók több információhoz jussanak 
jogaikról és kötelezettségeikről, illetve 
könnyebben hozzáférjenek a megfelelő 
szolgáltatásokhoz, valamint az uniós jog 
említett területeken történő hatékony 
alkalmazása érdekében ösztönöznie kell a 
szabálykövető magatartást és a tagállamok 
közötti együttműködést, továbbá több 
tagállamot érintő viták vagy munkaerőpiaci 

(5) A méltányosság és az egységes 
piacba vetett bizalom megszilárdítása, 
továbbá a munkavállalók és 
szolgáltatások egységes piacon belüli 
szabad mozgásának előmozdítása
érdekében az arányosság és a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásával Európai Munkaügyi 
Ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség) 
kell létrehozni. E célból az Ügynökségnek
támogatnia kell a tagállamokat és a 
Bizottságot abban, hogy az Unión belüli 
munkaerő-mobilitással járó helyzetekben 
és a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 
esetében a munkavállalók és a 
munkáltatók több releváns és naprakész 
információhoz jussanak jogaikról és 
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zavarok esetén közvetítő szerepet kell 
betöltenie és elő kell segítenie a megoldást.

kötelezettségeikről minden tagállamban az 
Európai Munkaügyi Ügynökség 
internetes portálján keresztül, illetve 
könnyebben hozzáférjenek a megfelelő 
szolgáltatásokhoz, valamint az uniós jog 
említett területeken történő hatékony 
alkalmazása érdekében elő kell mozdítania
a tagállamok közötti együttműködést, 
továbbá több tagállamot érintő viták vagy 
munkaerőpiaci zavarok esetén közvetítő 
szerepet kell betöltenie és elő kell segítenie 
a megoldást.

Indokolás

Az Európai Munkaügyi Ügynökség létrehozásának elsődleges célja a munkavállalók egységes 
piacon belüli szabad mozgásának előmozdítása. Ennek elérése érdekében kulcsfontosságú az 
Unión belüli mobilitásra vonatkozó releváns információkhoz való hozzáférés minden uniós 
tagállamban történő megerősítése. Ez az Európai Munkaügyi Ügynökség naprakész és 
hozzáférhető internetes portáljának létrehozásával valósítható meg.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Hatóságnak az Unión belüli 
munkaerő-mobilitás és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációja 
területén kell tevékenykednie, ideértve a 
munkavállalók szabad mozgását, a 
munkavállalók kiküldetését és a rendkívül 
mobil jellegű szolgáltatásokat. Ezenkívül 
elő kell segítenie a tagállamok közötti 
együttműködést a be nem jelentett 
munkavégzés elleni küzdelem érdekében.
Amennyiben feladatai ellátása során a 
Hatóságnak feltételezett 
szabálytalanságok jutnak a tudomására –
többek között az uniós jognak a Hatóság 
hatáskörén kívül eső területein, mint 
például a munkafeltételek, illetve az 
egészségvédelmi és biztonsági szabályok 
megsértése vagy a jogellenesen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
foglalkoztatása –, lehetővé kell tenni, hogy 

(6) Az Ügynökségnek az Unión belüli 
munkaerő-mobilitás és a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációja 
területén kell tevékenykednie, ideértve a 
munkavállalók szabad mozgását és a 
szolgáltatásokat. Az Ügynökségnek 
ezenkívül elő kell segítenie a tagállamok 
közötti együttműködést a be nem jelentett 
munkavégzés, valamint a közúti 
közlekedési ágazatban a postafiókcégek 
létrehozása elleni küzdelem érdekében, 
amelyek hozzájárultak az ágazat 
versenyképességének torzításához.
Amennyiben feladatai ellátása során az 
Ügynökségnek feltételezett 
szabálytalanságok jutnak a tudomására, 
lehetővé kell tenni, hogy a Hatóság e 
szabálytalanságokat bejelentse a 
Bizottságnak és a nemzeti hatóságoknak.
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a Hatóság e szabálytalanságokat bejelentse, 
és hogy ezekkel az ügyekkel kapcsolatban 
adott esetben együttműködjön a 
Bizottsággal, az illetékes uniós szervekkel
és a nemzeti hatóságokkal.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bizonyos esetekben 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok 
kerültek elfogadásra az adott ágazatban, 
például a nemzetközi fuvarozás területén 
felmerülő sajátos igények megválaszolása 
érdekében. A Hatóságnak az 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok 
határokon átnyúló vonatkozásaival is 
foglalkoznia kell, ilyen jogszabályok 
különösen az 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet49, a 
2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv50, az 1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet51, és a 
(2006/22/EK irányelvet módosító) irányelv 
(COM(2017) 278)52.

(8) Bizonyos esetekben 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok 
kerültek elfogadásra az adott ágazatban, 
például a nemzetközi fuvarozás területén 
felmerülő sajátos igények megválaszolása 
érdekében. A Hatóság az érintett tagállam 
előzetes hozzájárulásával az 
ágazatspecifikus uniós jogszabályok 
határokon átnyúló vonatkozásaival is 
foglalkozhat, ilyen jogszabályok 
különösen az 561/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet49, a 
2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv50, az 1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet51 és a 
(2006/22/EK irányelvet módosító) 
irányelv52 (COM(2017) 278).

_________________ _________________

49 Az Európai Parlament és a Tanács 
561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
1. o.).

49 Az Európai Parlament és a Tanács 
561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
1. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályokkal kapcsolatos 
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) 
a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályokkal kapcsolatos 
3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi 
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rendelet végrehajtásának 
minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
35. o.).

rendelet végrehajtásának 
minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 
35. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
1071/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 
51. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
1071/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a közúti fuvarozói szakma 
gyakorlására vonatkozó feltételek közös 
szabályainak megállapításáról és a 
96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 
51. o.).

52 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2006/22/EK 
irányelvnek a végrehajtási követelmények 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 
2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a 
közúti szállítási ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó 
különös szabályok meghatározásáról, 
COM(2017) 278.

52 Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a 2006/22/EK 
irányelvnek a végrehajtási követelmények 
tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 
2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a 
közúti szállítási ágazatban dolgozó 
járművezetők kiküldetésére vonatkozó 
különös szabályok meghatározásáról, 
COM(2017) 278.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Indokolt előírni, hogy a Hatóság
tevékenysége olyan magánszemélyekre 
terjedjen ki, akik e rendelet alkalmazási 
körében az uniós jog hatálya alá tartoznak, 
ideértve a munkavállalókat, az önálló 
vállalkozókat, az álláskeresőket és a 
gazdaságilag inaktív személyeket; ide kell 
sorolni mind az uniós polgárokat, mind az 
Unióban jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárokat, mint például a 
kiküldetésben lévő munkavállalókat, az 
uniós kékkártya birtokosait, a vállalaton 
belül áthelyezett személyeket és a huzamos 
tartózkodási engedéllyel rendelkezőket, 
valamint családtagjaikat.

(9) Indokolt előírni, hogy az 
Ügynökség tevékenysége olyan 
magánszemélyekre terjedjen ki, akik e 
rendelet alkalmazási körében az uniós jog 
hatálya alá tartoznak, ideértve a 
munkavállalókat, az önálló vállalkozókat, 
az álláskeresőket és a gazdaságilag inaktív 
személyeket; ide kell sorolni mind az uniós 
polgárokat, mind az Unióban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat, az uniós kékkártya 
birtokosait, a vállalaton belül áthelyezett 
személyeket és a huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkezőket, valamint 
családtagjaikat, ahogy arról az Unión 
belüli szabad mozgásukat szabályozó 
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vonatkozó uniós jogi aktusok 
rendelkeznek.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak biztosítására, hogy a 
magánszemélyek és a munkáltatók is 
élhessenek a tisztességes és hatékony belső 
piac nyújtotta lehetőségekkel, a 
Hatóságnak elő kell mozdítania mobilitási 
lehetőségeiket, illetve elő kell segítenie 
számunkra, hogy az Unióban bárhol 
nyújthassanak szolgáltatást vagy 
toborozhassanak munkaerőt. Ez a 
határokon átnyúló mobilitási szolgáltatások 
– például a határokon átnyúló 
munkaközvetítés, szakmai gyakorlatok és 
tanulószerződéses gyakorlati képzések –
hozzáférhetőbbé tétele, valamint „Az első 
EURES-állásod” vagy az „ErasmusPRO” 
programokhoz hasonló gyakornoki és 
mobilitási programok előmozdítása révén 
magában foglalja a magánszemélyek 
Unión belüli mobilitásának ösztönzését. A 
Hatóságnak ezenkívül hozzá kell járulnia a 
többek között az uniós jogból eredő 
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos 
információk átláthatóbbá tételéhez, 
valamint ahhoz, hogy más uniós 
tájékoztató szolgálatokkal, például az 
Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattal 
együttműködésben a szolgáltatásokat 
hozzáférhetőbbé tegye a magánszemélyek 
és munkáltatók számára oly módon, hogy a 
szolgáltatások összhangban legyenek az 
Európa Önökért portállal és 
maradéktalanul kihasználják a benne rejlő 
lehetőségeket, hiszen ez a portál fogja 
képezni a jövőbeli egységes digitális portál 
gerincét53.

(11) Annak biztosítására, hogy a 
munkavállalók és a munkáltatók is teljes 
mértékben élhessenek a tisztességes és 
hatékony belső piac nyújtotta 
lehetőségekkel, az Ügynökségnek elő kell 
mozdítania mobilitási lehetőségeiket, 
illetve elő kell segítenie számunkra, hogy 
az Unióban bárhol nyújthassanak 
szolgáltatást vagy toborozhassanak 
munkaerőt. Ez az összes uniós tagállam 
munkajogi törvényeivel és 
munkakörülményeivel kapcsolatos 
naprakész és átfogó adatokat tartalmazó, 
hozzáférhető internetes portál létrehozása, 
a határokon átnyúló mobilitási 
szolgáltatások – például a határokon 
átnyúló munkaközvetítés, szakmai 
gyakorlatok és tanulószerződéses 
gyakorlati képzések – hozzáférhetőbbé 
tétele, valamint „Az első EURES-állásod” 
vagy az „ErasmusPRO” programokhoz 
hasonló gyakornoki és mobilitási 
programok előmozdítása révén magában 
foglalja a magánszemélyek Unión belüli 
mobilitásának ösztönzését. Az 
Ügynökségnek ezenkívül hozzá kell 
járulnia a többek között az uniós jogból 
eredő jogokkal és kötelezettségekkel 
kapcsolatos információk átláthatóbbá 
tételéhez, valamint ahhoz, hogy más uniós 
tájékoztató szolgálatokkal, például az 
Európa Önökért Tanácsadó Szolgálattal 
együttműködésben a szolgáltatásokat 
hozzáférhetőbbé tegye a magánszemélyek 
és munkáltatók számára oly módon, hogy a 
szolgáltatások összhangban legyenek az 
Európa Önökért portállal és 
maradéktalanul kihasználják a benne rejlő 
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lehetőségeket, hiszen ez a portál fogja 
képezni a jövőbeli egységes digitális portál 
gerincét53.

_________________ _________________

53 [Egységes digitális ügyfélkapu –
COM(2017) 256] rendelet.

53 [Egységes digitális ügyfélkapu –
COM(2017) 256] rendelet.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E célokból a Hatóságnak együtt 
kell működnie más érintett uniós 
kezdeményezésekkel és hálózatokkal, 
különösen az állami foglalkoztatási 
szolgálatok európai hálózatával54, az 
Enterprise Europe Networkkel55, a 
határügyi kapcsolattartó ponttal56 és a 
SOLVIT-hálózattal57, valamint az érintett
nemzeti szervekkel, például a tagállamok 
által a 2014/54/EU irányelv értelmében 
kijelölt, az egyenlő bánásmódot 
népszerűsítő és az uniós munkavállalókat 
és családtagjaikat támogató szervekkel, 
továbbá a 2011/24/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv58 alapján kijelölt 
nemzeti kapcsolattartó pontokkal annak 
érdekében, hogy információkkal 
szolgálhasson az egészségügyi ellátásról. A 
Hatóságnak célszerű azt is feltérképeznie, 
hogy kialakíthatók-e szinergiák a javasolt 
európai szolgáltatási e-kártyával59, különös 
tekintettel az olyan esetekre, amikor a 
tagállamok úgy döntenek, hogy a 
kiküldetésben lévő munkavállalókkal 
kapcsolatos nyilatkozatokat az e-kártya-
platformon keresztül nyújták be. A 
Hatóságnak át kell vennie a Bizottságtól 
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
(EURES-hálózat) (EU) 2016/589 
rendelettel létrehozott Európai 
Koordinációs Irodájának a vezetését, 
beleértve a felhasználói igényeknek és az 
EURES-portál és a hozzá kapcsolódó 

(12) E célokból az Ügynökségnek
együtt kell működnie más érintett uniós 
kezdeményezésekkel és hálózatokkal, 
különösen az állami foglalkoztatási 
szolgálatok európai hálózatával54, az 
European Enterprise Networkkel55, a 
határügyi kapcsolattartó ponttal56 és a 
SOLVIT-hálózattal57, valamint az illetékes
nemzeti szervekkel, például a tagállamok 
által a 2014/54/EU irányelv értelmében 
kijelölt, az egyenlő bánásmódot 
népszerűsítő és az uniós munkavállalókat 
és családtagjaikat támogató szervekkel, 
továbbá a 2011/24/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv58 alapján kijelölt 
nemzeti kapcsolattartó pontokkal annak 
érdekében, hogy információkkal 
szolgálhasson az egészségügyi ellátásról. 
Az Ügynökségnek célszerű azt is 
feltérképeznie, hogy kialakíthatók-e 
szinergiák a javasolt európai szolgáltatási 
e-kártyával59, különös tekintettel az olyan 
esetekre, amikor a tagállamok úgy 
döntenek, hogy a kiküldetésben lévő 
munkavállalókkal kapcsolatos 
nyilatkozatokat az e-kártya-platformon 
keresztül nyújták be. Az Ügynökségnek át 
kell vennie a Bizottságtól az Európai 
Foglalkoztatási Szolgálat (EURES-hálózat) 
(EU) 2016/589 rendelettel létrehozott 
Európai Koordinációs Irodájának a 
vezetését, beleértve a felhasználói 
igényeknek és az EURES-portál és a hozzá 
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informatikai szolgáltatások hatékonyságát 
biztosító üzleti követelményeknek a 
meghatározását; ez alól kivételt képez az 
informatikai eszközök beszerzése és az 
informatikai infrastruktúra működtetése és 
fejlesztése, amely feladatokat továbbra is a 
Bizottság fog ellátni.

kapcsolódó informatikai szolgáltatások 
hatékonyságát biztosító üzleti 
követelményeknek a meghatározását; ez 
alól kivételt képez az informatikai 
eszközök beszerzése és az informatikai 
infrastruktúra működtetése és fejlesztése, 
amely feladatokat továbbra is a Bizottság 
fog ellátni.

_________________ _________________

54 Az Európai Parlament és a Tanács 
573/2014/EU határozata (2014. május 15.) 
az állami foglalkoztatási szolgálatok 
(ÁFSZ-ek) közötti fokozott 
együttműködésről (HL L 159., 2014.5.28., 
32. o.).

54 Az Európai Parlament és a Tanács 
573/2014/EU határozata (2014. május 15.)
az állami foglalkoztatási szolgálatok 
(ÁFSZ-ek) közötti fokozott 
együttműködésről (HL L 159., 2014.5.28., 
32. o.).

55 European Enterprise Network, 
https://een.ec.europa.eu/

55 European Enterprise Network, 
https://een.ec.europa.eu/

56 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek – A növekedés és 
a kohézió előmozdítása az EU 
határrégióiban, COM(2017) 534.

56 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek – A növekedés és 
a kohézió előmozdítása az EU 
határrégióiban, COM(2017) 534.

57 A Bizottság ajánlása (2013. szeptember 
17.) a SOLVIT működését meghatározó 
elvekről (HL L 249., 2011.9.19., 10. o.).

57 A Bizottság ajánlása (2013. szeptember 
17.) a SOLVIT működését meghatározó 
elvekről (HL L 249., 2011.9.19., 10. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a 
határon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről 
(HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

58 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a 
határon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről 
(HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

59 COM(2016)0824 és COM(2016)0823. 59 COM(2016)0824 és COM(2016)0823.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós jog tisztességes, egyszerű 
és hatékony alkalmazása érdekében a 
Hatóságnak támogatnia kell a tagállamok 
közötti együttműködést és gyorsabb 
információcserét. A Hatóságnál dolgozó 
nemzeti összekötő tisztviselőknek más 
alkalmazottakkal együtt ösztönözniük kell, 
hogy a tagállamok eleget tegyenek 
együttműködési kötelezettségeiknek, a

(13) Az uniós jog 
megkülönböztetésmentes, arányos, 
tisztességes, egyszerű és hatékony 
alkalmazása érdekében az Ügynökségnek
támogatnia és fejlesztenie kell a tagállamok 
közötti együttműködést és gyorsabb 
információcserét. Az Ügynökségnél
dolgozó nemzeti összekötő tisztviselőknek 
más alkalmazottakkal együtt ösztönözniük 
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késedelmeket csökkenteni hivatott 
eljárások révén fel kell gyorsítaniuk a 
tagállamok közötti információcserét, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy kapcsolatot 
tartsanak fenn más, az uniós jog alapján 
létrehozott nemzeti kapcsolattartó 
hivatalokkal, szervekkel és kapcsolattartó 
pontokkal. A Hatóságnak a határokon 
átnyúló, hatékony és eredményes 
együttműködés vonatkozásában bátorítania 
kell az innovatív megközelítések 
alkalmazását, ideértve az elektronikus 
adatcserét szolgáló eszközöket, például a 
szociális biztonságra vonatkozó 
információk elektronikus adatcseréjét 
(EESSI) és a belső piaci információs 
rendszert (IMI), valamint a Hatóságnak 
hozzá kell járulnia az eljárások további 
digitalizálásához és a nemzeti hatóságok 
közötti üzenetváltásra használt informatikai 
eszközök fejlesztéséhez.

kell, hogy a tagállamok eleget tegyenek 
együttműködési kötelezettségeiknek, a 
késedelmeket csökkenteni hivatott 
eljárások révén fel kell gyorsítaniuk a 
tagállamok közötti információcserét, és 
gondoskodniuk kell arról, hogy kapcsolatot 
tartsanak fenn más, az uniós jog alapján 
létrehozott nemzeti kapcsolattartó 
hivatalokkal, szervekkel és kapcsolattartó 
pontokkal. Az Ügynökségnek a határokon 
átnyúló, hatékony és eredményes 
együttműködés vonatkozásában bátorítania 
kell az innovatív megközelítések 
alkalmazását, ideértve az elektronikus 
adatcserét szolgáló eszközöket, például a 
szociális biztonságra vonatkozó 
információk elektronikus adatcseréjét 
(EESSI) és a belső piaci információs 
rendszert (IMI), valamint a Hatóságnak 
hozzá kell járulnia az eljárások további 
digitalizálásához és a nemzeti hatóságok 
közötti üzenetváltásra használt informatikai 
eszközök fejlesztéséhez. Az Ügynökségnek 
továbbá ösztönöznie kell az adatcserét 
szolgáló alábbi rendszerek használatát a 
szállítási ágazatban: i.) a közúti 
fuvarozási vállalkozások európai 
nyilvántartása (ERRU), amelyet az 
1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) 
bekezdése alapján hoztak létre a szállítási 
vállalkozásokra vonatkozó nemzeti 
nyilvántartásokra vonatkozó hatékony és 
harmonizált adatcsere érdekében; és ii.) a 
belső piaci információs rendszer (IMI), 
amelynek jogalapja az 1024/2012/EU 
rendelet, és amely révén a tagállamok 
képesek lesznek közigazgatási 
együttműködést kialakítani, valamint 
adatokat és információkat cserélni a 
kiküldetési nyilatkozatokkal kapcsolatban. 
Az uniós jog betartásának biztosítása 
céljából a közúti ellenőrzésért felelős 
tagállami ellenőrök közvetlen, valós idejű 
hozzáféréssel rendelkeznek mindkét fenti
rendszerhez egy, az összes tagállam által 
közösen használt elektronikus alkalmazás 
révén. Az Ügynökségnek támogatnia kell 
ezt az elektronikus alkalmazást.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ahhoz, hogy a tagállamok nagyobb 
kapacitással rendelkezzenek a Hatóság
hatáskörébe tartozó kérdéseket szabályozó 
uniós jogot érintő, uniós dimenzióval 
rendelkező szabálytalanságok elleni 
fellépés céljából, a Hatóságnak támogatnia 
kell a nemzeti hatóságokat az összehangolt 
és közös ellenőrzések végzésében, többek 
között azáltal, hogy a 2014/67/EU irányelv 
10. cikkének megfelelően elősegítik a 
közös ellenőrzések végrehajtását. Ezeket az 
ellenőrzéseket a tagállamok kérésére vagy 
a Hatóság javaslatának általuk történő 
elfogadásakor kell elvégezni. A 
Hatóságnak ezért a titoktartási 
követelmények maradéktalan betartása 
mellett stratégiai, logisztikai és technikai 
támogatást kell nyújtania az összehangolt 
vagy közös ellenőrzésekben részt vevő 
tagállamok számára. Az ellenőrzéseket az 
érintett tagállamok egyetértésével és a
nemzeti joguk szerinti jogi keret 
tiszteletben tartásával kell végrehajtani; e 
tagállamoknak nemzeti joguknak
megfelelően nyomon kell követniük az 
összehangolt és közös ellenőrzések 
megállapításait.

(14) Ahhoz, hogy a tagállamok nagyobb 
kapacitással rendelkezzenek az Ügynökség
hatáskörébe tartozó kérdéseket szabályozó 
uniós jogot érintő, uniós dimenzióval 
rendelkező szabálytalanságok elleni 
fellépés céljából, a Hatóságnak támogatnia 
kell a nemzeti hatóságokat az összehangolt 
és közös ellenőrzések és vizsgálatok
végzésében, többek között azáltal, hogy a 
2014/67/EU irányelv 10. cikkének 
megfelelően elősegítik a közös 
ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtását. 
Ezeket az ellenőrzéseket a tagállamok 
kérésére vagy az Ügynökség javaslatának 
általuk történő elfogadásakor, illetve 
minden esetben az érintett tagállam 
egyetértésével kell elvégezni. Az 
Ügynökségnek ezért a titoktartási 
követelmények maradéktalan betartása 
mellett stratégiai, logisztikai és technikai 
támogatást kell nyújtania az összehangolt 
vagy közös ellenőrzésekben részt vevő 
tagállamok számára. Az ellenőrzéseket az 
érintett tagállam egyetértésével és az 
ellenőrzés elvégzésének helye szerinti 
tagállam területén érvényes nemzeti jog
szerinti jogi keret tiszteletben tartásával 
kell végrehajtani; e tagállamnak e nemzeti 
jognak megfelelően nyomon kell követnie
az összehangolt és közös ellenőrzések 
megállapításait.

Indokolás

Fontos meghatározni, hogy az ellenőrzéseket kizárólag azon tagállam területén érvényes 
nemzeti jog keretében lehet végrehajtani, amelyben az ellenőrzés végrehajtására sor kerül.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A munkaerő-mobilitás és a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációja területén felmerülő 
tendenciák, kihívások vagy joghézagok 
nyomon követése érdekében a Hatóságnak
elemzési és kockázatértékelési kapacitást 
kell kialakítania. Ennek ki kell terjednie a 
munkaerőpiaci elemzésekre és 
tanulmányokra, valamint a szakértői 
értékelésekre. A Hatóságnak figyelemmel 
kell kísérnie a készségek és az Unión belüli 
munkaerő-áramlás tekintetében jelentkező 
potenciális egyensúlyhiányokat, beleértve 
azoknak a területi kohézióra gyakorolt 
lehetséges hatásait is. A Hatóságnak a 
2014/67/EU irányelv 10. cikke szerinti 
kockázatértékelést is támogatnia kell. A 
Hatóságnak szinergiákat kell kialakítania 
más uniós ügynökségekkel, szolgálatokkal 
vagy hálózatokkal, és ki kell egészítenie 
azok munkáját. Ennek részeként a 
Hatóságnak információkat kell kérnie a 
SOLVIT-tól és a hasonló szolgáltatásoktól 
olyan ismétlődő problémákról, amelyekkel 
jogaik érvényesítése során a 
magánszemélyek és a vállalkozások 
szembesülnek a Hatóság hatáskörébe
tartozó területeken. A Hatóságnak továbbá 
indokolt hatáskörén belül elősegítenie és 
ésszerűsítenie a vonatkozó uniós 
jogszabályokban előírt adatgyűjtési 
tevékenységeket. Ez nem jár új 
jelentéstételi kötelezettségekkel a 
tagállamok számára.

(15) A munkaerő-mobilitás és a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációja területén felmerülő 
tendenciák, kihívások vagy joghézagok 
nyomon követése érdekében az 
Ügynökségnek a tagállamokkal és a 
szociális partnerekkel együttműködésben
elemzési és kockázatértékelési kapacitást 
kell kialakítania. Ennek ki kell terjednie a 
munkaerőpiaci elemzésekre és 
tanulmányokra, valamint a szakértői 
értékelésekre. Az Ügynökségnek
figyelemmel kell kísérnie a készségek és az 
Unión belüli munkaerő-áramlás 
tekintetében jelentkező potenciális 
egyensúlyhiányokat, beleértve azoknak a 
területi kohézióra gyakorolt lehetséges 
hatásait is. Az Ügynökségnek a 
2014/67/EU irányelv 10. cikke szerinti 
kockázatértékelést is támogatnia kell. Az 
Ügynökségnek szinergiákat kell 
kialakítania más uniós ügynökségekkel, 
szolgálatokkal vagy hálózatokkal, és ki kell 
egészítenie azok munkáját. Ennek 
részeként az Ügynökségnek információkat 
kell kérnie a SOLVIT-tól és a hasonló 
szolgáltatásoktól olyan ismétlődő 
problémákról, amelyekkel jogaik 
érvényesítése során a magánszemélyek és a 
vállalkozások szembesülnek az Ügynökség
hatáskörébe tartozó területeken. Az 
Ügynökségnek továbbá indokolt 
hatáskörén belül elősegítenie és 
ésszerűsítenie a vonatkozó uniós 
jogszabályokban előírt adatgyűjtési 
tevékenységeket. Ez nem jár új 
jelentéstételi kötelezettségekkel a 
tagállamok számára.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A nemzeti hatóságok 
kapacitásfejlesztése és a Hatóság
hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő uniós 
jogszabályok következetes alkalmazása 
érdekében a Hatóságnak operatív 
segítséget kell nyújtania a nemzeti 
hatóságoknak többek között gyakorlati 
iránymutatások kidolgozásával, képzési 
programok és a társaktól való tanulással 
kapcsolatos programok létrehozásával, 
kölcsönös segítségnyújtási projektek 
előmozdításával, alkalmazotti 
csereprogramok, például a 2014/67/EU 
irányelv 8. cikkében említett cserék 
lebonyolításának elősegítésével, valamint 
támogatnia kell a tagállamokat olyan 
figyelemfelkeltő kampányok 
megszervezésében, amelyek a 
magánszemélyeket és a munkáltatókat
tájékoztatják jogaikról és 
kötelezettségeikről. A Hatóságnak elő kell 
mozdítania a bevált gyakorlatok cseréjét, 
terjesztését és átvételét.

(16) A nemzeti hatóságok 
kapacitásfejlesztése és az Ügynökség
hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő uniós 
jogszabályok következetes alkalmazása és 
végrehajtása érdekében az Ügynökségnek
operatív és technikai segítséget kell 
nyújtania a nemzeti hatóságoknak többek 
között gyakorlati iránymutatások 
kidolgozásával, képzési programok és a 
társaktól való tanulással kapcsolatos 
programok létrehozásával, kölcsönös 
segítségnyújtási projektek és rendszeres 
szakértői értékelések előmozdításával, 
alkalmazotti csereprogramok, például a 
2014/67/EU irányelv 8. cikkében említett 
cserék lebonyolításának elősegítésével, 
valamint támogatnia kell a tagállamokat 
olyan figyelemfelkeltő kampányok 
megszervezésében, amelyek a 
magánszemélyeket és a munkáltatókat 
tájékoztatják jogaikról és 
kötelezettségeikről. Az Ügynökségnek 
segítséget kell nyújtania az uniós jog 
harmonizált végrehajtásában, és elő kell 
mozdítania a bevált gyakorlatok cseréjét, 
terjesztését és átvételét, valamint a közös 
digitális eszközök kiépítését és 
használatát.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Hatóságnak platformot kell 
biztosítania az olyan viták megoldásához, 
amelyek a Hatóság hatáskörébe tartozó 
kérdéseket érintő uniós jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatban a 
tagállamok között merülnek fel. Építenie 
kell a párbeszédre és a szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjának területén 

(17) Az uniós jogaik gyakorlása során 
nehézségekkel szembesülő 
magánszemélyeknek és munkáltatóknak 
továbbra is biztosítani kell azt a 
lehetőséget, hogy az ilyen ügyekkel 
foglalkozó nemzeti és uniós szolgálatokhoz 
forduljanak; ilyen például a SOLVIT-
hálózat, amelyhez az Ügynökségnek az 
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jelenleg hatályban lévő olyan egyeztető 
eljárásokra, amelyeket a tagállamok 
nagyra értékelnek60 , és amelyek 
jelentőségét a Bíróság is elismeri61 .   A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy a Hatóság elé utaljanak ügyeket az e 
célból bevezetett egységes eljárások 
szerint. Indokolt előírni, hogy a Hatóság 
csak a tagállamok között felmerülő 
vitákkal foglalkozzon, ezzel szemben az
uniós jogaik gyakorlása során 
nehézségekkel szembesülő 
magánszemélyeknek és munkáltatóknak 
továbbra is biztosítani kell azt a 
lehetőséget, hogy az ilyen ügyekkel 
foglalkozó nemzeti és uniós szolgálatokhoz 
forduljanak; ilyen például a SOLVIT-
hálózat, amelyhez a Hatóságnak az ilyen 
ügyeket utalnia kell. A SOLVIT-hálózat 
számára is lehetővé kell tenni, hogy 
mérlegelésre a Hatóság elé utaljon olyan 
ügyeket, amelyek esetében a probléma nem 
oldható meg a nemzeti közigazgatások 
közötti különbségek miatt.

ilyen ügyeket utalnia kell. A SOLVIT-
hálózat számára is lehetővé kell tenni, hogy 
mérlegelésre az Ügynökség elé utaljon 
olyan ügyeket, amelyek esetében a 
probléma nem oldható meg a nemzeti 
közigazgatások közötti különbségek miatt.

_________________

60  A Tanács részleges általános 
megközelítése (2017. október 26.) a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet 
végrehajtására vonatkozó eljárás 
megállapításáról szóló 987/2009/EK 
rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (13645/1/17).

61 C-236/88. sz. ügy, EU:C:1990:303, 17. 
pont; C-202/97. sz. ügy, EU:C:2000:75, 
57–58. pont; C-178/97. sz. ügy, 
EU:C:2000:169, 44-45. pont; C-2/05. sz. 
ügy, EU:C:2006:69, 28-29. pont; C-12/14. 
sz. ügy, EU:C:2016:135, 39-41. pont; C-
359/16. sz. ügy, EU:C:2018:63, 44–45. 
pont.

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A munkaerőpiaci kiigazítások 
könnyebb kezelése céljából a Hatóságnak
elő kell segítenie az érintett érdekeltek 
közötti együttműködést az egynél több 
tagállamot érintő munkaerőpiaci zavarok 
enyhítése érdekében, mint amilyenek a 
szerkezetátalakítással összefüggő ügyek 
vagy a határ menti régiók foglalkoztatási 
helyzetét befolyásoló nagyszabású 
projektek.

(18) A munkaerőpiaci kiigazítások 
könnyebb kezelése céljából az 
Ügynökségnek elő kell segítenie az érintett 
érdekeltek és az illetékes hatóságok közötti 
együttműködést az egynél több tagállamot 
érintő munkaerőpiaci zavarok enyhítése 
érdekében, mint amilyenek a 
szerkezetátalakítással összefüggő ügyek 
vagy a határ menti régiók foglalkoztatási 
helyzetét befolyásoló nagyszabású 
projektek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Hatóság hatékony működésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak és a 
Bizottságnak képviseltetniük kell magukat 
az igazgatótanácsban. Az igazgatótanács 
összetételének meghatározásakor – az 
elnök és az alelnök kiválasztását is ideértve 
– tiszteletben kell tartani a nemek 
egyensúlyára, a szakmai tapasztalatra és a 
képzettségre vonatkozó elveket. A Hatóság
hatékony és eredményes működése 
érdekében az igazgatótanácsnak el kell 
látnia különösen a következő feladatokat: 
az éves munkaprogram elfogadása, a 
Hatóság költségvetésével kapcsolatos 
feladatainak ellátása, a Hatóságra
alkalmazandó pénzügyi szabályok 
elfogadása, egy ügyvezető igazgató 
kinevezése, valamint az ügyvezető 
igazgató hatáskörébe tartozó, a Hatóság 
operatív feladataihoz kapcsolódó 
döntéshozatali eljárások megállapítása. Az 
uniós tagállamoktól eltérő olyan országok 
képviselői, amelyek a Hatóság hatáskörébe 
tartozó kérdések vonatkozásában uniós 

(21) Az Ügynökség hatékony 
működésének biztosítása érdekében a 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
képviseltetniük kell magukat az 
igazgatótanácsban. Az igazgatótanács 
összetételének meghatározásakor – az 
elnök és az alelnök kiválasztását is ideértve 
– tiszteletben kell tartani a nemek 
egyensúlyára, a szakmai tapasztalatra, a 
képzettségre és a méltányos földrajzi 
képviseletre vonatkozó elveket. Az 
Ügynökség hatékony és eredményes 
működése érdekében az igazgatótanácsnak 
el kell látnia különösen a következő 
feladatokat: az éves munkaprogram 
elfogadása, az Ügynökség költségvetésével 
kapcsolatos feladatainak ellátása, az 
Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi 
szabályok elfogadása, egy ügyvezető 
igazgató kinevezése, valamint az 
ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, a 
Hatóság operatív feladataihoz kapcsolódó 
döntéshozatali eljárások megállapítása. Az 
uniós tagállamoktól eltérő olyan országok 
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szabályokat alkalmaznak, megfigyelőként 
részt vehetnek az igazgatótanács ülésein.

képviselői, amelyek az Ügynökség
hatáskörébe tartozó kérdések 
vonatkozásában uniós szabályokat 
alkalmaznak, megfigyelőként részt 
vehetnek az igazgatótanács ülésein.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Annak érdekében, hogy a Hatóság
teljes autonómiát és függetlenséget 
élvezzen, önálló költségvetéssel kell 
rendelkeznie, amelynek finanszírozását az 
Unió általános költségvetése, a tagállamok 
önkéntes pénzügyi hozzájárulásai és a 
Hatóság munkájában részt vevő harmadik 
országok hozzájárulásai biztosítják. 
Kivételes és kellően indokolt esetekben 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Hatóság hozzájárulási megállapodások 
vagy ad hoc támogatások 
kedvezményezettje legyen, valamint hogy 
díjat számítson fel publikációkért és 
minden általa nyújtott szolgáltatásért.

(24) Annak érdekében, hogy az 
Ügynökség teljes autonómiát és 
függetlenséget élvezzen, önálló 
költségvetéssel kell rendelkeznie, 
amelynek finanszírozását az Unió általános 
költségvetése és az Ügynökség
munkájában részt vevő tagállamok
önkéntes pénzügyi hozzájárulásai 
biztosítják. Kivételes és kellően indokolt 
esetekben lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az Ügynökség hozzájárulási 
megállapodások vagy ad hoc támogatások 
kedvezményezettje legyen, valamint hogy 
díjat számítson fel publikációkért és 
bizonyos, az érdekelt felek kérésére általa 
nyújtott szolgáltatásért.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az Ügynökség székhelyét a 
decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. 
július 19-i együttes nyilatkozat 
maradéktalan tiszteletben tartása mellett 
kell meghatározni, figyelembe véve a 
földrajzi egyensúly kritériumát is.

Indokolás

A székhelykiválasztási eljárás jogi egyértelműségének biztosítása érdekében szükséges e 
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rendelkezés beillesztése a rendeletbe.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Hatóságnak ki kell egészítenie a 
883/2004/EK rendelettel létrehozott, a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjával foglalkozó igazgatási 
bizottság (a továbbiakban: igazgatási 
bizottság) tevékenységét a 883/2004/EK és 
a 987/2009/EK rendelet alkalmazásához 
kapcsolódó szabályozási feladatok 
ellátásában. A Hatóságnak azonban át 
kell vennie a jelenleg az igazgatási 
bizottság keretében ellátott operatív 
feladatokat, ilyen például a tagállamok 
közötti közvetítés, fórum biztosítása a 
883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK 
rendelet alkalmazásával összefüggő 
pénzügyek kezelésére, az említett 
rendeletekkel létrehozott könyvvizsgáló 
bizottság feladatainak átvétele csakúgy, 
mint a szóban forgó rendeletek 
alkalmazásának megkönnyítése 
érdekében az elektronikus adatcserével és 
az informatikai eszközökkel összefüggő 
ügyek átvétele, valamint az említett 
rendeletekkel létrehozott Adatkezelési 
Technikai Bizottság funkciójának
átvétele.

törölve

Indokolás

Ezek a szervek mind nemzeti hatásköröket érintő kérdésekkel kapcsolatosak.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A Parlamentet szisztematikusan be 
kell vonni az Ügynökség székhelyének 
helyszínére vonatkozó kritériumok 
meghatározásába és súlyozásába, 
ugyanolyan feltételek mellett, mint a 
Bizottságot és a Tanácsot;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Munkaügyi Hatóságot (a továbbiakban: 
Hatóság).

(1) E rendelet létrehozza az Európai 
Munkaügyi Ügynökséget (a továbbiakban: 
Ügynökség).

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság segíti a tagállamokat és 
a Bizottságot az Unión belüli munkaerő-
mobilitással és a szociális biztonsági 
rendszerek Unión belüli koordinációjával
kapcsolatos kérdésekben.

(2) Az Ügynökség segíti a tagállamokat 
és a Bizottságot az Unión belüli 
munkaerő-mobilitás és a szociális 
biztonsági rendszerek Unión belüli 
koordinációja területén az uniós 
munkajog hatékony alkalmazásával és 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon a 
méltányos munkaerő-mobilitás 
biztosításához a belső piacon. E célból a 
Hatóság:

Az Ügynökség célja, hogy előmozdítsa a 
munkavállalók és a szolgáltatások szabad 
mozgását, hogy figyelemmel kísérje az 
uniós jog alkalmazását a tisztességes 
munkakörülmények biztosítása és a 
munkavállalók jogainak védelme 
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érdekében, valamint annak biztosítása, 
hogy a munkaerő-mobilitás a belső piacon
a vonatkozó uniós jogszabályok teljes 
körű tiszteletben tartásával történjen. 
Ugyanakkor a nemzeti hatásköröket és 
eljárásokat tiszteletben tartva hozzájárul a 
be nem jelentett munka komplex 
problémakörének megoldásához is. E 
célból az Ügynökség:

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elősegíti a magánszemélyek és a 
munkáltatók jogaikkal és 
kötelezettségeikkel kapcsolatos 
információkhoz, valamint releváns 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;

a) releváns információkat nyújt a 
munkavállalók, a munkáltatók és az 
érintett hatóságok számára jogaikkal és 
kötelezettségeikkel, az uniós tagállamok 
munkajogi törvényeivel és 
munkakörülményeivel kapcsolatban az 
Európai Munkaügyi Ügynökség az EU 
összes hivatalos nyelvén hozzáférhető 
internetes portálján keresztül, valamint 
releváns szolgáltatásokat nyújt a 
munkavállalók és a munkáltatók számára 
– többek közt a szociális partnerek révén –
az Unión belüli mobilitással kapcsolatban, 
beleértve az ingyenesen nyújtott 
útmutatást és tanácsadást;

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatja a tagállamok közötti 
koordinációt a releváns uniós jog 
határokon átnyúló végrehajtása terén, 
többek között közös ellenőrzések 
elősegítésével;

b) ösztönzi, elősegíti és támogatja a 
tagállamok közötti koordinációt a releváns 
uniós jog határokon átnyúló végrehajtása 
terén, többek között összehangolt és közös 
ellenőrzések és vizsgálatok elősegítésével;

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közvetítő szerepet tölt be és 
elősegíti a megoldást a nemzeti hatóságok 
közötti, határokon átnyúló viták és 
munkaerőpiaci zavarok esetén.

c) az érintett tagállammal 
egyetértésben közvetítő szerepet tölt be és 
elősegíti a megoldást a nemzeti hatóságok 
közötti határokon átnyúló viták, határon 
átnyúló végrehajtási problémák vagy az 
együttműködés hiánya és munkaerőpiaci 
zavarok esetén.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság jogi személyiséggel 
rendelkező uniós szerv.

(1) Az Ügynökség jogi személyiséggel 
rendelkező uniós szerv.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság valamennyi 
tagállamban az adott tagállam jogában a 
jogi személyeknek biztosított legteljesebb 
jogképességgel rendelkezik. Ebből 
fakadóan különösen ingó és ingatlan 
vagyont szerezhet és elidegeníthet, és 
bíróság előtt eljárhat.

törölve

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság feladatai Az Ügynökség feladatai
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság feladatai Az Ügynökség feladatai

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. és 7. cikkel összhangban 
elősegíti a magánszemélyek és a 
munkáltatók Unión belüli munkaerő-
mobilitással járó helyzetekben fennálló 
jogaikkal és kötelezettségeikkel 
kapcsolatos információkhoz, valamint a 
határokon átnyúló munkaerő-mobilitási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;

a) a 6. és 7. cikkel összhangban 
információkat nyújt a munkavállalók és a 
munkáltatók számára Unión belüli 
munkaerő-mobilitással járó helyzetekben 
fennálló jogaikkal és kötelezettségeikkel , 
az uniós tagállamok munkajogi 
törvényeivel és munkakörülményeivel 
kapcsolatban az Európai Munkaügyi 
Ügynökség az EU összes hivatalos nyelvén 
hozzáférhető internetes portálján 
keresztül, valamint határokon átnyúló 
munkaerő-mobilitási szolgáltatásokat 
nyújt, beleértve a munkavállalók és 
munkáltatók számára nyújtott 
tanácsadást;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) összegyűjti, feldolgozza és 
közzéteszi a tagállamok által a vonatkozó 
uniós joggal összhangban továbbított 
ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó 
releváns statisztikákat;
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 9. és 10. cikkel összhangban 
koordinálja és támogatja az összehangolt és 
közös ellenőrzéseket;

c) a 9. és 10. cikkel összhangban 
koordinálja és támogatja az összehangolt és 
közös ellenőrzéseket, együttműködve az 
érintett tagállamokkal;

Indokolás

A szállítási ágazatban végzett ellenőrzéseket (inspections), angolul gyakran check-nek 
nevezik, lásd például a 2006/22/EK irányelvet. Ezért az angol szövegben mindkét jogi 
kifejezést meg kell említeni.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 13. cikkel összhangban
közvetítőként lép fel a tagállami hatóságok 
között a vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatban folytatott 
vitákban;

f) az érintett tagállammal 
egyetértésben közvetítőként lép fel és 
elősegíti a megoldást a tagállami 
hatóságok és a magánszemélyek között, 
valamint a tagállami hatóságok között a 
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatban folytatott 
vitákban,

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 14. cikkel összhangban elősegíti 
az érintett felek közötti együttműködést a 
több tagállamot érintő munkaerőpiaci 
zavarok esetén.

törölve

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő tájékoztatást nyújt a 
magánszemélyek és a munkáltatók Unión 
belüli munkaerő-mobilitással járó 
helyzetekben fennálló jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatban;

a) a tagállamokkal együttműködve 
megfelelő, átfogó tájékoztatást és 
tanácsadási szolgáltatást nyújt az EU 
valamennyi hivatalos nyelvén 
hozzáférhető internetes portálon keresztül 
a munkavállalók és a munkáltatók Unión 
belüli munkaerő-mobilitással járó 
helyzetekben fennálló jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatban;

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előmozdítja a magánszemélyek 
munkaerőpiaci mobilitását támogató 
lehetőségeket, többek között az oktatáshoz
és a nyelvi képzéshez való hozzáférésre 
vonatkozó útmutatás révén;

b) előmozdítja a magánszemélyek 
munkaerőpiaci mobilitását támogató 
lehetőségeket, többek között releváns 
képzések és workshopok kidolgozása és 
nyújtása révén, beleértve a nyelvi képzést;

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő tájékoztatást nyújt a 
munkáltatók számára a munkaügyi 
szabályokról, valamint az Unión belüli 
munkaerő-mobilitással járó helyzetekben a 
munkavállalók – ezen belül a kiküldött 
munkavállalók – számára biztosítandó 
élet- és munkakörülményekről;

c) a tagállamokkal együttműködve 
megfelelő tájékoztatást nyújt a
munkavállalók, munkáltatók és a szociális 
partnerek számára az Unión belüli 
munkaerő-mobilitással járó helyzetekre 
vonatkozó munkaügyi szabályokról és 
munkakörülményekről a munkavállalók 
szabad mozgásával és a munkavállalók 
kiküldetésével kapcsolatban, továbbá 
megfelelő tájékoztatást nyújt az uniós 
tagállamok munkajogi törvényeivel és 
munkakörülményeivel kapcsolatban. Ezt 
a tájékoztatást az Unió összes hivatalos 
nyelvén biztosítani kell az Európai 
Munkaügyi Ügynökség naprakész és 
hozzáférhető internetes portálján 
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keresztül;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) szabványosított 
formanyomtatványokat vezet be a 
tagállamok számára online és offline 
információk továbbítására.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság az Unión belüli 
munkaerő-mobilitás megkönnyítése 
érdekében szolgáltatásokat nyújt a 
magánszemélyek és a munkáltatók 
számára. E célból a Hatóság:

(1) Az Ügynökség az Unión belüli 
munkaerő-mobilitás megkönnyítése 
érdekében inhyenes szolgáltatásokat nyújt 
a magánszemélyek, a munkáltatók és az 
érintett hatóságok számára, a tanácsadó 
szolgáltatásokra és a képzési 
szolgáltatások szervezésére kiterjedően. E 
célból az Ügynökség:

Indokolás

Az Európai Munkaügyi Ügynökségnek nemcsak szolgáltatásokat kell nyújtania, hanem 
tanácsadást is a munkavállalók és a munkáltatók számára a munkaerő-mobilitással 
kapcsolatban, ezenkívül pedig megfelelő képzéseket is szervez.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság hatáskörén belül elősegíti a 
tagállamok közötti együttműködést, és 
segíti az uniós jogban előírt, többek között 

Az Ügynökség hatáskörén belül elősegíti és 
bővíti a tagállamok közötti 
együttműködést, és segíti az uniós jogban 



PE623.885v02-00 26/41 AD\1163216HU.docx

HU

az információcserére vonatkozó 
együttműködési kötelezettségeknek való 
hatékony megfelelésüket.

előírt, többek között az információcserére 
vonatkozó együttműködési 
kötelezettségeknek való hatékony 
megfelelésüket.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) előmozdítja a bevált gyakorlatok 
azonosítását és megosztását;

c) előmozdítja a bevált gyakorlatok 
azonosítását és megosztását a tagállamok 
között, valamint a meglévő 
együttműködési szervezetek és a 
tagállamok felügyeleti hatóságai között;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) támogatja a büntetések és bírságok
határokon átnyúló végrehajtását szolgáló 
eljárásokat;

törölve

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) negyedévente jelentést tesz a 
Bizottságnak a tagállamok közötti 
megoldatlan kérésekről, és szükség esetén 
a 13. cikkel összhangban közvetítésre 
utalja őket.

törölve
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság előmozdítja a nemzeti 
hatóságok közötti üzenetváltásra szolgáló 
elektronikus eszközök és eljárások, ezen 
belül a belső piaci információs rendszer 
(IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó 
információk elektronikus adatcseréje 
(EESSI) céljából létrejött rendszer 
alkalmazását.

(3) Az Ügynökség előmozdítja a 
nemzeti hatóságok közötti üzenetváltásra 
szolgáló elektronikus eszközök és 
eljárások, ezen belül a belső piaci 
információs rendszer (IMI) és a szociális 
biztonságra vonatkozó információk 
elektronikus adatcseréje (EESSI) céljából 
létrejött rendszer alkalmazását. Az uniós 
jog helyes alkalmazásának és 
betartásának ellenőrzése céljából a közúti 
ellenőrzésért felelős ellenőrök közvetlen 
valós idejű hozzáféréssel rendelkeznek 
egy, az összes tagállamban közös 
elektronikus alkalmazás révén mind a 
szállítási vállalkozások és tevékenységek 
nemzeti nyilvántartásait összekapcsoló 
rendszerhez, az ERRU-hoz, mind a 
járművezető kiküldetési nyilatkozataira 
vonatkozó információhoz az IMI révén. 
Ebben az összefüggésben az 
Ügynökségnek támogatnia kell ezt az 
elektronikus alkalmazást, amely 
közvetlen, valós idejű hozzáférést biztosít 
az ERRU-hoz és az IMI-hez a közúti 
ellenőrzések során.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság ösztönzi a hatékony és 
eredményes, határokon átnyúló 
együttműködés innovatív 
megközelítéseinek alkalmazását, és 
megvizsgálja a csalások felderítésének 
megkönnyítését szolgáló elektronikus 
információcsere-mechanizmusok 
tagállamok közötti alkalmazásának 

(4) Az Ügynökség ösztönzi a hatékony 
és eredményes, határokon átnyúló 
együttműködés digitális eszközeinek és 
innovatív megközelítéseinek alkalmazását, 
és központi szerepet játszik a csalások 
felderítésének megkönnyítését szolgáló 
tagállamok közötti elektronikus 
információcsere-mechanizmusok 
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lehetőségét, továbbá ezek 
továbbfejlesztése céljából jelentéseket 
készít a Bizottság számára.

kialakításában, különösen olyan 
elektronikus alkalmazás használata révén, 
amely közvetlen, valós idejű hozzáférést 
nyújt az ERRU-hoz, az EESSI-hez és az 
IMI-hez a közúti ellenőrzések során, 
amely által a nemzeti hatóságok valós 
időben hozzáférnek a vonatkozó 
adatokhoz. Ezek továbbfejlesztése céljából 
jelentéseket készít a Bizottság számára.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összehangolt és közös ellenőrzések 
koordinációja

Az összehangolt és közös ellenőrzések

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy vagy több tagállam kérésére a 
Hatóság a hatáskörébe tartozó területeken 
összehangolt vagy közös ellenőrzéseket 
koordinál. A kérelmet egy vagy több 
tagállam is benyújthatja. A Hatóság maga 
is javasolhatja az érintett tagállamok 
hatóságainak, hogy végezzenek 
összehangolt vagy közös ellenőrzést.

(1) Egy vagy több tagállam kérésére az 
Ügynökség – az érintett tagállamok 
beleegyezésével – a hatáskörébe tartozó 
területeken tagállamok közötti,
összehangolt vagy közös ellenőrzéseket 
koordinál. A kérelmet egy vagy több 
tagállam is benyújthatja.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam hatósága 
úgy dönt, hogy nem vesz részt az 
(1) bekezdésben említett összehangolt vagy 
közös ellenőrzésben, vagy nem végzi el 
azt, döntésének okairól írásban, kellő 
időben előre tájékoztatja a Hatóságot. Ilyen 
esetekben a Hatóság tájékoztatja a többi 
érintett nemzeti hatóságot.

(2) Az érintett tagállam nemzeti 
hatósága önkéntes alapon vesz részt az 
összehangolt vagy közös ellenőrzésben. Ha 
egy tagállam hatósága úgy dönt, hogy nem 
vesz részt az (1) bekezdésben említett 
összehangolt vagy közös ellenőrzésben, 
vagy nem végzi el azt, döntésének okairól 
írásban, előre tájékoztatja az Ügynökséget. 



AD\1163216HU.docx 29/41 PE623.885v02-00

HU

Ilyen esetekben az Ügynökség tájékoztatja 
a többi érintett nemzeti hatóságot.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös ellenőrzés végrehajtásának 
feltételeit a részt vevő tagállamok és a 
Hatóság között az ellenőrzés szervezéséről 
létrejövő megállapodás (a továbbiakban: 
közös ellenőrzési megállapodás) határozza 
meg. A közös ellenőrzési megállapodás 
magában foglalhat olyan rendelkezéseket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a közös 
ellenőrzések – amennyiben azokról már 
megállapodás született, illetve azokat 
megtervezték – rövid időn belül 
lebonyolításra kerüljenek. A Hatóság
elkészíti a megállapodásmintát.

(1) Az összehangolt vagy közös 
ellenőrzés végrehajtásának feltételeit a 
részt vevő tagállamok és az Ügynökség
között az ellenőrzés szervezéséről létrejövő 
megállapodás (a továbbiakban: közös 
ellenőrzési megállapodás) határozza meg. 
A közös ellenőrzési megállapodás 
magában foglalhat olyan rendelkezéseket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a közös 
ellenőrzések – amennyiben azokról már 
megállapodás született, illetve azokat 
megtervezték – rövid időn belül 
lebonyolításra kerüljenek. Az Ügynökség
elkészíti a megállapodásmintát.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság logisztikai és technikai 
támogatást nyújt az összehangolt vagy 
közös ellenőrzést végző tagállamok 
számára, amely támogatás magában 
foglalhat fordítási és tolmácsolási 
szolgáltatásokat.

(3) Az Ügynökség logisztikai és 
technikai támogatást nyújt az összehangolt 
vagy közös ellenőrzést végző tagállamok 
számára, amely támogatás magában 
foglalhat fordítási és tolmácsolási 
szolgáltatásokat.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az összehangolt és közös (6) Az összehangolt és közös 
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ellenőrzésekre vonatkozó információkat fel 
kell tüntetni az igazgatótanácsnak 
benyújtandó negyedéves jelentésekben. A
Hatóság éves tevékenységi jelentésébe bele 
kell foglalni a Hatóság által támogatott 
ellenőrzésekről szóló éves jelentést.

ellenőrzésekre vonatkozó információkat fel 
kell tüntetni az igazgatótanácsnak 
benyújtandó negyedéves jelentésekben. E 
jelentéseket közzé kell tenni, és 
információkat kell tartalmazniuk azokról 
az esetekről, amikor egy tagállami 
hatóság nem vesz részt az (1) bekezdésben 
foglalt összehangolt vagy közös 
ellenőrzésben, vagy nem végzi el azt. Az 
Ügynökség éves tevékenységi jelentésébe 
bele kell foglalni az Ügynökség által 
támogatott ellenőrzésekről szóló éves 
jelentést.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Abban az esetben, ha a Hatóság az 
összehangolt vagy közös ellenőrzés során 
vagy valamely tevékenysége során 
tudomást szerez arról, hogy az uniós jog 
alkalmazása kapcsán szabálytalanság 
gyanúja merül fel, beleértve a hatáskörén 
túlmutató eseteket is, akkor a feltételezett 
szabálytalanságokról jelentést tesz a 
Bizottságnak és adott esetben az érintett 
tagállam hatóságainak.

(7) Abban az esetben, ha az Ügynökség
az összehangolt vagy közös ellenőrzés 
során vagy valamely tevékenysége során 
tudomást szerez arról, hogy az uniós jog 
alkalmazása kapcsán szabálytalanság 
gyanúja merül fel a hatáskörébe tartozó 
eseteknél, akkor a feltételezett 
szabálytalanságokról jelentést tesz a 
Bizottságnak és az érintett tagállam 
hatóságainak. Az Ügynökség a 
feltételezett szabálytalanságokról szóló 
jelentést csak az érintett tagállam arra 
adott értékelésével és véleményével együtt 
nyújthatja be a Bizottság számára.

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a tagállamnak joga és lehetősége legyen arra, hogy a 
feltételezett szabálytalanságokról szóló jelentésről magyarázattal ellátott véleményt adjon, és 
hogy az Ügynökség csak azt követően küldhesse el a jelentését a Bizottság számára, hogy az 
érintett tagállam azt értékelte.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság elemzéseket készít a 
tagállamok közötti munkaerő-áramlással 
kapcsolatban és értékeli az azzal járó olyan 
kockázatokat, mint például a 
munkaerőpiaci egyensúlyhiány, az 
ágazatspecifikus kockázatok, valamint a 
magánszemélyek és a munkáltatók által az 
Unión belüli mobilitással kapcsolatban 
tapasztalt visszatérő problémák. E célból a 
Hatóság gondoskodik arról, hogy 
tevékenysége egyebek mellett a készség-
előrejelzés, valamint a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság területén 
kiegészítse a többi uniós ügynökség és 
szolgálat tevékenységét, továbbá 
támaszkodik azok szakértelmére. A 
Bizottság kérésére a Hatóság részletes és 
célzott elemzéseket és tanulmányokat 
készíthet a munkaerő-mobilitás 
meghatározott kérdéseinek kivizsgálására.

(1) Az Ügynökség a tagállamokkal és 
a szociális partnerekkel együttműködve
elemzéseket készít a tagállamok közötti 
munkaerő-áramlással kapcsolatban és 
értékeli az azzal járó olyan kockázatokat, 
mint például a munkavállalók 
mobilitásának akadályai, a tagállami 
jogszabályok megkülönböztető előírásai, 
valamint a magánszemélyek és a 
munkáltatók által az Unión belüli 
mobilitással kapcsolatban tapasztalt 
visszatérő problémák. E célból az 
Ügynökség felhasznál minden 
rendelkezésre álló statisztikai adatot,
gondoskodik arról, hogy tevékenysége 
egyebek mellett a készség-előrejelzés, 
valamint a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság területén kiegészítse a többi 
uniós ügynökség és szolgálat 
tevékenységét, továbbá támaszkodik azok 
szakértelmére. A Hatóság kérésére a 
Hatóság részletes és célzott elemzéseket és 
tanulmányokat készíthet a munkaerő-
mobilitás meghatározott kérdéseinek 
kivizsgálására.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság a nemzeti hatóságok és 
szolgálatok körében szakértői értékelést 
szervezhet annak érdekében, hogy:

(2) Az érintett tagállam kérésére az 
Ügynökség a nemzeti hatóságok és 
szolgálatok körében szakértői értékelést 
szervezhet annak érdekében, hogy:

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) javítsa a különböző rendszerek és 
gyakorlatok ismeretét és kölcsönös 
megértését, valamint értékelje a különböző 
szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 
megelőző és a visszatartó intézkedések –
eredményességét.

c) javítsa a különböző rendszerek és 
gyakorlatok ismeretét és kölcsönös 
megértését, ideértve az uniós jogszabályok 
átültetésének feltételeit is, valamint 
értékelje a különböző szakpolitikai 
intézkedések – ezen belül a megelőző és a 
visszatartó intézkedések –
eredményességét.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság rendszeresen jelentést 
tesz megállapításairól a Bizottságnak, 
valamint közvetlenül az érintett 
tagállamoknak, és felvázolja a feltárt 
hiányosságok kezelésére szolgáló 
lehetséges intézkedéseket.

(3) Az Ügynökség rendszeresen 
jelentést tesz megállapításairól a 
Bizottságnak, valamint közvetlenül az 
érintett tagállamoknak, és felvázolja a 
feltárt hiányosságok kezelésére szolgáló 
lehetséges intézkedéseket.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság gyűjti az uniós jognak a 
Hatóság hatáskörébe tartozó területein a 
tagállamok által összeállított és 
rendelkezésre bocsátott statisztikai 
adatokat. Ennek során a Hatóság arra 
törekszik, hogy egyszerűsítse az e 
területeken folyó adatgyűjtési 
tevékenységeket. E tekintetben adott 
esetben a 16. cikket kell alkalmazni. A 
Hatóság kapcsolatot tart a Bizottsággal (az 
Eurostattal), és adott esetben megosztja 
adatgyűjtési tevékenységeinek 
eredményeit.

(4) Az Ügynökség gyűjti az uniós 
jognak az Ügynökség hatáskörébe tartozó 
területein a tagállamok által összeállított és 
önként rendelkezésre bocsátott statisztikai 
adatokat. Ennek során az Ügynökség arra 
törekszik, hogy egyszerűsítse az e 
területeken folyó adatgyűjtési 
tevékenységeket. E tekintetben adott 
esetben a 16. cikket kell alkalmazni. Az 
Ügynökség kapcsolatot tart a Bizottsággal 
(az Eurostattal), és adott esetben megosztja 
adatgyűjtési tevékenységeinek 
eredményeit.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kapcsolódó uniós szintű munkára 
építve közös iránymutatások kidolgozása a 
tagállamok számára, ideértve a határokon 
átnyúló dimenzióval rendelkező ügyekben 
végzett ellenőrzésekre vonatkozó 
útmutatást, valamint közös 
fogalommeghatározásokat és közös 
koncepciókat;

a) a kapcsolódó uniós szintű munkára 
építve nem kötelező erejű 
iránymutatásokra irányuló javaslatok
kidolgozása a tagállamok számára, ideértve 
a határokon átnyúló dimenzióval 
rendelkező ügyekben végzett 
ellenőrzésekre vonatkozó útmutatást, 
valamint közös fogalommeghatározásokat 
és közös koncepciókat;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyenrangú szereplők közötti 
közvetlen tevékenységek, illetve csoportos 
tevékenységek formájában megvalósuló 
kölcsönös segítségnyújtás, valamint a 
nemzeti hatóságok közötti személyzeti 
csereprogramok és kirendelésre irányuló 
programok előmozdítása és támogatása;

b) az egyenrangú szereplők közötti 
közvetlen tevékenységek, illetve csoportos 
tevékenységek formájában megvalósuló 
kölcsönös segítségnyújtás, valamint a 
tagállamok közötti személyzeti 
csereprogramok és kirendelésre irányuló 
programok előmozdítása és támogatása;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az Ügynökségnek a tagállamok közötti, nem pedig egy 
tagállamon belüli nemzeti hatóságok közötti együttműködést kell megkönnyítenie, mivel ez 
utóbbinak továbbra is tagállami hatáskörben kell maradnia.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) előmozdítja és támogatja 
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valamennyi illetékes végrehajtó hatóság 
rendszeres szakmai vizsgálatait, biztosítva 
mind az értékelő, mind az értékelt illetékes 
végrehajtó hatóságok sorra kerülését.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok cseréjének és terjesztésének az 
előmozdítása, ideértve az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti együttműködés példáit 
is;

c) a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok cseréjének és terjesztésének az 
előmozdítása, ideértve az illetékes 
tagállamok és a létező együttműködési 
szervezetek közötti együttműködés példáit 
is;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) közös digitális eszközök 
kifejlesztése a nemzeti hatóságok közötti 
együttműködés megerősítése érdekében.

Indokolás

Az Európai Munkaügyi Hatóság várhatóan hozzájárul a közös interoperábilis operatív 
digitális eszközök fejlesztéséhez a tagállamok közötti együttműködés javára (ld. a (16) 
preambulumbekezdésben javasolt módosítást).

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13 cikk törölve
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Közvetítés a tagállamok között

1. Az uniós jog e rendelet hatálya alá 
tartozó területeken történő alkalmazásával 
vagy értelmezésével kapcsolatos, 
tagállamok közötti viták esetén a Hatóság 
közvetítői szerepet tölthet be.

2. A vitában érintett tagállamok egyikének 
kérelemére a Hatóság közvetítési eljárást 
indít az e célból a 17. cikk 
(2) bekezdésével összhangban létrehozott 
közvetítő testülete előtt. A Hatóság a 
vitában érintett valamennyi tagállam 
beleegyezése esetén saját 
kezdeményezésére is indíthat közvetítési 
eljárást a közvetítő testület előtt, többek 
között a SOLVIT felkérése alapján.

3. Amikor a tagállamok közvetítés céljából 
a Hatóság elé terjesztenek egy ügyet, 
biztosítják, hogy az ügyhöz kapcsolódó 
valamennyi személyes adatot 
anonimizálták, és a Hatóság a közvetítési 
eljárás során semmikor nem dolgozhatja 
fel az ügyben érintett személyek személyes 
adatait.

4. Azok az ügyek, amelyekben nemzeti 
vagy uniós szinten bírósági eljárás van 
folyamatban, nem fogadhatók el a 
Hatóság általi közvetítésre.

5. Az érintett tagállamok a Hatóság általi 
közvetítés lezárultát követő három 
hónapon belül jelentést nyújtanak be a 
Hatóságnak azon intézkedésekről, 
amelyeket az ügy nyomon követése 
érdekében hoztak, illetve amennyiben nem 
hoztak ilyen intézkedést, akkor ennek 
indokairól.

6. A Hatóság negyedévente jelentést tesz a 
Bizottságnak az általa kezelt közvetítési 
ügyek kimeneteléről.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság adott esetben együttműködési 
megállapodásokat köt más decentralizált 
uniós ügynökségekkel.

Az Ügynökség adott esetben 
együttműködési megállapodásokat köt más 
decentralizált uniós ügynökségekkel.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság felépítése Az Ügynökség felépítése

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság igazgatási és irányítási 
struktúráját a következők alkotják:

1. Az Ügynökség igazgatási és 
irányítási struktúráját a következők 
alkotják:

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság meghatározott feladatainak 
teljesítése érdekében vagy meghatározott 
szakpolitikai területeken a tagállamok 
és/vagy a Bizottság képviselőiből, illetve 
kiválasztási eljárások útján kijelölt külső 
szakértőkből álló munkacsoportokat, 
illetve szakértői bizottságokat hozhat létre, 
ideértve az e rendelet 13. cikke értelmében 
elvégzendő feladatainak teljesítését 
szolgáló közvetítő testületet, valamint az e 
rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében 
említettek szerint a 883/2004/EK és a 
987/2009/EK rendelet alkalmazásával 
kapcsolatos pénzügyi kérdések kezelését 

Az Ügynökség meghatározott feladatainak 
teljesítése érdekében vagy meghatározott 
szakpolitikai területeken minden, abban 
részt venni kívánó tagállam és/vagy a 
Bizottság képviselőiből, illetve kiválasztási 
eljárások útján kijelölt külső szakértőkből 
álló munkacsoportokat, illetve szakértői 
bizottságokat hozhat létre. A szóban forgó 
munkacsoportok és bizottságok eljárási 
szabályzatát a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően az Ügynökség 
állapítja meg. A szociális biztonsági 
rendszerek koordinációjával kapcsolatos 
ügyekben a szociális biztonsági 
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végző külön csoportot is. rendszerek koordinációjával foglalkozó 
igazgatási bizottsággal is egyeztetni kell.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatótanács a szavazati joggal 
rendelkező tagok közül elnököt és 
alelnököt választ, és törekszik a nemek 
közötti egyensúly megteremtésére. Az 
elnököt és az alelnököt az igazgatótanács 
szavazati joggal rendelkező tagjainak 
kétharmados többségével választják meg.

Az igazgatótanács a szavazati joggal 
rendelkező tagok közül elnököt és 
alelnököt választ, és törekszik a földrajzi és 
a nemek közötti egyensúly 
megteremtésére. Az elnököt és az alelnököt 
az igazgatótanács szavazati joggal 
rendelkező tagjainak kétharmados 
többségével választják meg.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ügyvezető igazgató határoz 
arról, hogy szükséges-e a személyzet egy 
vagy több tagját egy vagy több tagállamba 
kihelyezni. A helyi irodára vonatkozó 
döntést megelőzően az ügyvezető igazgató 
megszerzi a Bizottság, az igazgatótanács 
és az érintett tagállam(ok) előzetes 
hozzájárulását. Az idevágó határozatban 
oly módon kell megállapítani a helyi iroda 
által ellátandó tevékenységek körét, hogy 
megelőzhetők legyenek a szükségtelen 
költségek és a Hatóságon belüli igazgatási 
feladatkörök közötti indokolatlan 
átfedések. Az érintett tagállammal 
(tagállamokkal) székhely-megállapodás 
megkötésére lehet szükség.

törölve

Indokolás

A jelen szöveg nem egyértelmű a tekintetben, hogy milyen célt szolgál a személyzet egy vagy 
több tagjának egy vagy több tagállamba történő kihelyezése, és mikor lenne erre szükség.  
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Számos kérdés felmerül: például milyen tevékenységeket végezne a személyzet az adott 
tagállamban, átmeneti vagy tartós lenne-e a kihelyezés stb., előfordulhatnak-e indokolatlan 
párhuzamosságok a nemzeti összekötő tisztviselőkkel.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érdekképviseleti csoport a 
szakszervezeteket és a munkáltatói 
szervezeteket egyenlő mértékben képviselő 
uniós szintű szociális partnerek hat 
képviselőjéből, valamint a Bizottság két 
képviselőjéből áll.

(4) Az érdekképviseleti csoport a 
szakszervezeteket és a munkáltatói 
szervezeteket egyenlő mértékben képviselő 
uniós szintű szociális partnerek hat 
képviselőjéből, valamint a Bizottság két 
képviselőjéből áll. Az érdekképviseleti 
csoport találkozóira a tagokat szakértők 
kísérhetik.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Indokolás

Módosítások nem szükségesek és nem valósíthatók meg.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Indokolás

Módosítások nem szükségesek és nem valósíthatók meg.
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