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RÖVID INDOKOLÁS

2007. május 16-án a Bizottság kibocsátott egy tanácsi irányelvre irányuló javaslatot a 
tagállamok területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat 
foglalkoztató munkaadókkal szembeni szankciókról. Jelen javaslat egy átfogó európai 
migrációs politika része, és célja az illegális bevándorlást vonzó tényező csökkentése az EU 
területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása elleni 
fellépéssel. Az intézkedés célja egy olyan EU-szintű keret létrehozása, amely lehetővé teszi 
szankciók alkalmazását azokkal a munkáltatókkal szemben, akik az EU területén jogellenesen 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatnak. A keret főbb jellemzői:
- az EU területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 

foglalkoztatásának általános tilalma; 
- a munkáltatókra rótt kötelezettség a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatás 

előtti ellenőrzésére és a tagállamok által végzett ellenőrzések számának emelése;
- szankciók és egyéb intézkedések bevezetése a szabályok megszegése esetén, illetve 

büntetőjogi szankciók azokban az esetekben, amikor a szabályokat súlyosan megsértik, így 
például kizsákmányoló munkafeltételek alkalmazása, vagy amikor a munkáltató tudja, 
hogy foglalkoztatottja emberkereskedelem áldozata.

Fontos azonban kiemelni, hogy a javaslat a jogellenes tartózkodás tényét veszi alapul, nem 
pedig a szabálytalan foglalkoztatást. Az EU-Szerződés 63. cikke (3) bekezdésének b) pontja 
alapján a javaslat csak azokra a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik 
jogellenesen tartózkodnak az EU területén és foglalkoztatottak. A javaslat nem vonatkozik 
harmadik országok olyan állampolgáraival kapcsolatos intézkedésekre, akik legálisan 
tartózkodnak az EU-ban, de tartózkodási engedélyüket megsértve dolgoznak, például 
harmadik országokból érkező olyan diákok, akik az engedélyezettnél több órát dolgoznak. Az 
Európai Bizottság becslései szerint 4,5 és 8 millió között van a harmadik országok azon 
állampolgárainak a száma, akik az EU-ban illegálisan tartózkodnak. Sajnálatos módon ezek a 
becslések nem nemek szerinti bontásban készültek, így a a két nem eltérő problémái rejtve 
maradnak.

A véleménytervezet szigorúan a nemek közötti különbségek szempontjaira figyelemmel 
módosítja a javaslatot. A vélemény előadója úgy véli, hogy az illegális bevándorló nők 
különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és gyakran válnak kényszermunka, illetve 
emberkereskedelem és erőszak áldozataivá. Éppen ezért szükséges a javaslatba foglalni olyan, 
a nemek közötti esélyegyenlőséghez kapcsolódó rendelkezéseket, mint például a megfelelő 
hatóságok képzése annak érdekében, hogy felismerjék és kezelni tudják az ilyen jellegű 
kérdéseket, vagy a harmadik országokbeli állampolgárok tájékoztatása a munkáltatóik elleni 
panaszok benyújtásának lehetőségéről, illetve a nemekre lebontott statisztikák és nemekre 
vonatkozó nemzeti jelentések készítése.
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MÓDOSÍTÁS

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) Mivel a nők gyakran válnak 
kényszermunka, emberkereskedelem, nemi 
erőszak és az erőszak egyéb formáinak 
áldozatává, különös figyelmet kell fordítani 
az illegális női bevándorlókra és sajátos 
problémáikra.

Módosítás: 2
(15b) preambulumbekezdés (új)

(15b) Azokban az üzletágakban és
szolgáltatási ágazatokban, ahol a 
legnagyobb a kockázata annak, hogy 
harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárait foglalkoztatják, nagyon 
magas a nők aránya. Mivel sok illegálisan 
tartózkodó nő dolgozik a háztartási 
szolgáltatási szektorban, az őket alkalmazó 
családok számára olyan jogi eszközöket 
kellene gondoskodniuk, amellyel 
biztosítható lenne jóléti védelmük.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az illegális bevándorlás esetében a nők kettős megkülönböztetést 
szenvednek el és sebezhetőbbek; ezért mind a nők, mind a férfiak eltérő szükségleteit 
figyelembe vevő egyedi elbírálást kell alkalmazni.

                                               
1 HL C …, 2007.7.17., … o.



AD\694482HU.doc 5/11 PE 392.187v02-00

HU

Módosítás: 3
(18 a) preambulumbekezdés (új)

(18a) A tagállamoknak áldozniuk kellene a 
tudatosságnövelő intézkedésekre az érintett 
harmadik országbeli állampolgárok és a 
nekik hivatalos panaszok benyújtására 
segítséget nyújtó erre kijelölt harmadik 
felek megfelelő tájékoztatása érdekében. A 
panasztételi eljárásokat a jelentős arányban 
nőket foglalkoztató ágazatokban oly módon 
kell megalkotni, hogy azok figyelembe 
vegyék a nemek közötti esélyegyenlőséghez 
speciálisan kapcsolódó témákat, és 
megfelelő védelmet nyújtsanak a nők 
számára.

Módosítás: 4
(19) preambulumbekezdés

(19) A panasztételi mechanizmusok 
kiegészítése érdekében a tagállamoknak az 
adott nemzeti eljárás hosszától függő, 
korlátozott időre szóló tartózkodási 
engedélyt kell kiadniuk harmadik országok 
olyan állampolgárai számára, akiket 
különösen kizsákmányoló munkafeltételek 
mellett foglalkoztattak, és akik 
együttműködnek a munkáltatóval szemben 
indított büntetőeljárásban. Az ilyen 
engedélyeket a harmadik országok 
emberkereskedelem áldozatává vált vagy az 
illegális bevándorlás megkönnyítésére 
irányuló cselekményektől érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
együttműködő állampolgárai részére 
kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 
2004. április 29-i 2004/81/EK irányelv 
alapján kiadott engedélyekre vonatkozókkal 
azonos feltételek mellett kell kiadni.

(19) A panasztételi mechanizmusok
kiegészítése érdekében a tagállamoknak az
adott nemzeti eljárás hosszától függő,
korlátozott időre szóló tartózkodási
engedélyt kell kiadniuk harmadik országok
olyan állampolgárai számára, akik 
kiskorúak, várandós nők, három 
hónaposnál fiatalabb újszülöttet gondoznak 
vagy akiket különösen kizsákmányoló
munkafeltételek mellett foglalkoztattak, és
akik együttműködnek a munkáltatóval
szemben indított büntetőeljárásban. Az ilyen
engedélyeket a harmadik országok
emberkereskedelem áldozatává vált vagy az
illegális bevándorlás megkönnyítésére
irányuló cselekményektől érintett, a
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal
együttműködő állampolgárai részére
kiállított tartózkodási engedélyről szóló,
2004. április 29-i 2004/81/EK irányelv
alapján kiadott engedélyekre vonatkozókkal
azonos feltételek mellett kell kiadni.
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Indokolás

A várandós nők és a kiskorúak számára különleges védelmet kell biztosítani.

Módosítás: 5
(19 a) preambulumbekezdés (új)

(19a) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az illetékes hatóságok, a 
szociális partnerek és a bevándorlókat 
képviselő egyesületek megkapják az 
esélyegyenlőséggel, a 
diszkriminációellenességgel,a nemek 
közötti megkülönböztetéssel és a többszörös 
megkülönböztetéssel kapcsolatos képzést és 
tájékoztatást annak érdekében, hogy 
rendelkezésükre álljanak az ahhoz 
szükséges eszközök és képesítések, hogy a 
legmegfelelőbben azonosíthassák a nemek 
közötti esélyegyenlőséghez speciálisan 
kapcsolódó témákat.

Módosítás: 6
3. cikk (1) bekezdés

A tagállamok megtiltják harmadik országok
illegálisan tartózkodó állampolgárainak 
foglalkoztatását.

A tagállamok megtiltják harmadik országok
olyan állampolgárainak foglalkoztatását, 
akiknek esetében hivatalosan 
megállapították, hogy tartózkodásuk 
illegális jellegű.

Indokolás

Az állampolgár illegális tartózkodásának tényét jogi eszközökkel, bíróság által kiadott 
végrehajtható határozattal kell megerősíteni.

Módosítás: 7
7. cikk (1) bekezdés b) pont

b) befizeti az összes elmaradt adót és 
társadalombiztosítási járulékot, ideértve az 
alkalmazandó közigazgatási bírságokat is.

b) befizeti az összes elmaradt adót és
társadalombiztosítási járulékot, ideértve a 
családi támogatásokat és az alkalmazandó
közigazgatási bírságokat is.
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Módosítás: 8
7. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A 3. cikk megsértése esetén a 
tagállamok biztosítják, hogy a munkáltató –
várandós munkavállaló nő vagy három 
hónapnál fiatalabb újszülöttet gondozó 
munkavállaló nő esetében – a 7. cikk (1) 
bekezdése a) és b) pontjában meghatározott 
rendelkezések szerint jár el, valamint betart 
valamennyi egyéb olyan rendelkezéshez, 
amelyet a tagállamok nemzeti joga erre a 
sajátos helyzetre előír.

Indokolás

Fontos, hogy az illegálisan foglalkoztatott várandós nők védelme, valamint az ellátáshoz és 
támogatáshoz, illetve a jövedelemhez és az utánuk fizetendő társadalombiztosítási 
hozzájárulás fizetéséhez való joguk biztosítása is .

Módosítás: 9
7. cikk (4) bekezdés

4. A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti bűncselekmények esetén a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a kiutasító határozatot mindaddig nem 
hajtják végre, amíg a harmadik ország 
állampolgára meg nem kapta az (1) bekezdés 
a) pontja szerint behajtott minden elmaradt 
járandóságot.

4. A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja
szerinti bűncselekmények esetén a
tagállamok megteszik a szükséges
intézkedéseket annak biztosítása érdekében,
hogy a kiutasító határozatot mindaddig nem
hajtják végre, amíg a harmadik ország
állampolgára meg nem kapta az (1) bekezdés
a) pontja szerint behajtott minden elmaradt
járandóságot; még az ilyen jellegű kiutasítás 
sem veszélyeztetheti az illegálisan 
fogalkoztatott személy alapvető jogait, 
illetve életét és és egészségét.

Indokolás

Harmadik ország állampolgára nem küldhető vissza hadiállapotban levő vagy olyan 
országba, amelyben az Európai Unióban végzett tevékenysége miatt megtorlás vagy 
bebörtönzés veszélyének lenne kitéve.

Módosítás: 10
7. cikk (4 a) bekezdés (új)

(4a) A 3. cikkben és különösen a 10. cikk 
(1) bekezdésének c) és d) pontjában említett 
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jogsértések esetében a tagállamok 
megteszik az annak biztosításához 
szükséges intézkedéseket, hogy a kiutasítási 
határozat végrehajtását felfüggesszék, 
amennyiben a harmadik ország Európai 
Unióban illegálisan tartózkodó 
állampolgára kiskorú, várandós nő és/vagy 
három hónapnál fiatalabb újszülöttet 
gondozó nő.

Indokolás

A várandós nők és a kiskorúak számára megfelelő bánásmódot kell biztosítani.

Módosítás: 11
10. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a jogsértést különösen kizsákmányoló 
munkafeltételek mellett követik el, például 
ha a munkafeltételek jelentősen eltérnek a 
legálisan foglalkoztatott munkavállalók 
esetén alkalmazottaktól; vagy

c) a jogsértést igazságtalan bánásmód, nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés 
vagy különösen kizsákmányoló
munkafeltételek mellett, erőszak, 
fenyegetés, megfélemlítés vagy megalázó 
bánásmód kíséretében követik el, amelyek 
jelentősen eltérnek a legálisan
foglalkoztatott munkavállalók esetén
alkalmazottaktól; vagy

Indokolás

A „különösen kizsákmányoló munkafeltételek” fogalma pontosításra szorul.

Módosítás: 12
14. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok hatékony 
mechanizmusokat vezetnek be annak 
érdekében, hogy a harmadik országok 
illegálisan foglalkoztatott állampolgárai 
közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken 
keresztül panasszal élhessenek a 
munkáltatójukkal szemben.

(1) A tagállamok támogatják a 
tudatosságnövelő kampányokat és hatékony
mechanizmusokat hoznak létre annak
érdekében, hogy a harmadik országok
illegálisan foglalkoztatott állampolgárai
közvetlenül vagy kijelölt harmadik feleken
keresztül és bizalmas jelleggel panasszal
élhessenek a munkáltatójukkal szemben.

Módosítás: 13
14. cikk (3) bekezdés
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3. A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti bűncselekmények esetén a 
tagállamok a 2004/81/EK irányelv 4–15. 
cikkében foglalt feltételekkel az adott 
nemzeti eljárás hosszától függő, korlátozott 
időre szóló tartózkodási engedélyt adnak ki 
harmadik országok olyan állampolgárai 
számára, akiket kizsákmányoló 
munkafeltételek mellett foglalkoztatnak 
vagy foglalkoztattak, és akik 
együttműködnek a munkáltatóval szemben 
indított eljárásban.

3. A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja
szerinti bűncselekmények esetén a
tagállamok a 2004/81/EK irányelv 4–15.
cikkében foglalt feltételekkel az adott
nemzeti eljárás hosszától függő, korlátozott
időre és védelemre szóló tartózkodási
engedélyt adnak ki harmadik országok olyan
állampolgárai számára, akiket
kizsákmányoló munkafeltételek mellett
foglalkoztatnak vagy foglalkoztattak, és akik
együttműködnek a munkáltatóval szemben
indított eljárásban. Ezek a tartózkodási 
engedélyek az adott tartózkodási időtartam 
alatt született gyermekek számára is 
érvényesek. Kérelemre lakhatást és 
élelmezést kell számukra biztosítani. 

Indokolás

Mivel az illegálisan tartózkodó foglalkoztatottak között nagyon sok a nő, fontos, hogy a 
tartózkodás időtartama alatt az Európai Unió valamely tagállamában született gyermekeik 
védelemben részesüljenek.

Módosítás: 14
14. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) Tekintettel a jelentős számú illegálisan 
bevándorolt nőre és azokra a sajátos 
problémákra, amelyekkel szembesülnek, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságok megkapják a nemek
közötti különbségekhez az illegális 
bevándorlás területéhez kapcsolódó képzést 
annak érdekében, hogy rendelkezzenek a 
nemek közötti különbségekből adódó 
sajátos problémák jobb felismeréséhez és 
kezeléséhez szükséges képességekkel.

Módosítás: 15
14. cikk (3b) bekezdés (új)

(3b) A 3. cikkben foglalt tilalmak esetében 
a tagállamok a 2004/81/EK irányelv 4-15. 
cikkében előírt feltételeknek megfelelően az 
adott nemzeti eljárás hosszához 
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alkalmazkodó korlátozott időre szóló 
tartózkodási engedélyt adnak ki harmadik 
országok olyan állampolgárai számára, 
akik kiskorúak, várandós nők vagy három 
hónapnál fiatalabb újszülöttet gondozó 
nők.

Indokolás

A várandós nők és a kiskorúak számára különleges védelmet kell biztosítani, akár korlátozott 
időtartamra szóló tartózkodási engedély megadásával is.

Módosítás: 16
16. cikk (1) bekezdés

A tagállamok legkésőbb [a 17. cikkben 
említett időpontot követő három év]-ig, 
ezután pedig háromévente jelentés 
formájában megküldik a Bizottságnak az 
ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos 
információkat, amelyek többek között 
tartalmazzák a 15. cikk alapján lefolytatott 
vizsgálatok számát és eredményeit, valamint 
a 8. cikk alapján alkalmazott intézkedések 
részleteit.

A tagállamok legkésőbb [a 17. cikkben
említett időpontot követő három év]-ig,
ezután pedig kétévente jelentés formájában
megküldik a Bizottságnak az ezen irányelv
végrehajtásával kapcsolatos információkat,
amelyek többek között tartalmazzák a 15.
cikk alapján lefolytatott vizsgálatok számát
és eredményeit, valamint a 8. cikk alapján
alkalmazott intézkedések részleteit. A 
jelentésbe foglalt statisztikák nemek szerinti 
bontásban készülnek, és alkalmasak a 
nemek közötti különbségekből adódó 
problémák azonosítására.

Módosítás: 17
16. cikk (2) bekezdés

A Bizottság e jelentések alapján jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság e jelentések alapján jelentést
nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. A jelentésbe foglalt statisztikák 
nemek szerinti bontásban készülnek, és 
alkalmasak a nemek közötti 
különbségekből adódó problémák 
azonosítására.
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