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RÖVID INDOKOLÁS

A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárait foglalkoztató munkáltatókkal 
szembeni szankciókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat a 
legális migrációról szóló politikai tervben1 és a harmadik országok állampolgárainak illegális 
bevándorlása elleni küzdelem politikai prioritásaiban (2006)2 előirányzott migrációs politikai 
csomag része. Ezt a javaslatot 2007-ben az alábbi dokumentumok követték:

 a Bizottság közleménye a körkörös migrációról, valamint az Európai Unió és harmadik 
országok közötti mobilitási partnerségekről3, 

 a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás 
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat4, 

 a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására 
és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési 
eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan 
tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat5, 

 a Bizottság Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen című 
közleménye6.

E javaslat célja az illegális migráció lassítása, míg a többi javaslat a jogszerű migrációt 
szabályozó jogalkotásra irányul. A migrációs politikai szabályozásról szóló javaslatok világos 
különbséget tesznek a legális és az illegális migráció között. Ez a javaslat kizárólag az 
illegális migrációval foglalkozik. A tapasztalatok alapján a legerősebb vonzerő az EU-ban 
való munkavállalás lehetősége. 

A javaslat jogalapja az EK-Szerződés 63. cikke (3) bekezdésének b) pontja.

Az EU területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára vonatkozó becslések 
4,5 és 8 millió között szóródnak. Az illegális foglalkoztatás elsősorban olyan ágazatokat érint, 
mint az építőipar, mezőgazdaság, takarítási szolgáltatások és szálloda/vendéglátóipar.

Az Európai Parlament a harmadik országok állampolgárainak illegális bevándorlása elleni 
küzdelem politikai prioritásairól szóló állásfoglalásában felhívta az Uniót és a tagállamokat, 
hogy „tegyenek eltökélt lépéseket a bevándorlók illegális foglalkoztatása elleni küzdelemben, 
életbe léptetve a munkáltatókra irányuló szankciók egész sorát, fokozva a munkahelyeken az 
illegális toborzás elleni küzdelemhez szükséges emberi és anyagi erőforrások alapján végzett 
vizsgálatokat és előmozdítva a bevándorlókat védő intézkedéseket”

A javaslat két fő elvet követ:

                                               
1 COM(2005)0669.
2 COM(2006)0402.
3 COM(2007)0248.
4 COM(2007)0637.
5 COM(2007)0638.
6 COM(2007)0628.
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 az illegális bevándorlók foglalkoztatása miatti szankcióknak arányosnak, visszatartó 
erejűnek és hatásosnak kell lenniük,

 a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni. 

Kétségtelen, hogy a közös európai migrációs politika alapjaként az illegális migráció elleni 
harc közös definícióira, megközelítéseire és az ellene folytatott harc minimumnormáira van 
szükség.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelkezések nem vonatkozhatnak 
harmadik országok legálisan tartózkodó 
állampolgáraira. A szabályozásból így ki 
vannak zárva a harmadik országok azon 
állampolgárai, akik uniós polgárok olyan 
családtagjai, akik a Közösségen belüli 
szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorolják, és azok, akik egyrészről a 
Közösség és tagállamai, másrészről pedig 
az állampolgárságuk szerinti országok 
közötti megállapodások alapján az uniós 
polgárok szabad mozgáshoz való jogával 
azonos jogokat élveznek. A szabályozásból 
ki vannak zárva továbbá a harmadik 
országok azon állampolgárai, akiknek a 
helyzetét a közösségi jog szabályozza, 
például azok, akiket egy másik 
tagállamban legálisan foglalkoztatnak, és 
akiket a szolgáltató szolgáltatásnyújtás 
keretében egy másik tagállamba kiküldött.

(4) A rendelkezések nem vonatkozhatnak
harmadik országok legálisan tartózkodó 
állampolgáraira. A szabályozásból így ki 
vannak zárva a harmadik országok azon 
állampolgárai, akik jogszerűen 
tartózkodnak valamelyik tagállamban, de 
annak területén munkát nem 
vállalhatnak, a harmadik országok azon 
polgárai, akik uniós polgárok olyan 
családtagjai, akik a Közösségen belüli 
szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorolják, és azok, akik egyrészről a 
Közösség és tagállamai, másrészről pedig 
az állampolgárságuk szerinti országok 
közötti megállapodások alapján az uniós 
polgárok szabad mozgáshoz való jogával 
azonos jogokat élveznek. A szabályozásból 
ki vannak zárva továbbá a harmadik 
országok azon állampolgárai, akiknek a 
helyzetét a közösségi jog szabályozza, 
például azok, akiket egy másik 
tagállamban legálisan foglalkoztatnak, és 
akiket a szolgáltató szolgáltatásnyújtás 
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keretében egy másik tagállamba kiküldött.

Or. sk

Indokolás

A módosítás első része (a „neoprávnene” szó kicserélése a következőre: „oprávnene”) 
pusztán nyelvi javítás, és a többi nyelvi változatot nem érinti.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az általános tilalom kikényszerítése és 
a jogsértésektől való visszatartás érdekében 
a tagállamoknak megfelelő szankciókat 
kell előírniuk. Ezeknek magukban kell 
foglalniuk pénzügyi szankciókat, valamint 
a harmadik országok illegálisan 
tartózkodó állampolgárainak 
visszatérésével kapcsolatos költségekhez 
való hozzájárulást.

(7) Az általános tilalom kikényszerítése és 
a jogsértésektől való visszatartás érdekében 
a tagállamoknak megfelelő szankciókat 
kell előírniuk. Ezeknek magukban kell 
foglalniuk pénzügyi szankciókat. A 
pénzügyi szankciók összegszerű 
meghatározásakor a tagállamok 
figyelembe vehetik az azon 
kötelezettségükből származó terhek 
kompenzációjának szükségességét, hogy 
biztosítaniuk kell az illegálisan 
foglalkoztatott harmadik országbeli 
állampolgárnak járó valamennyi elmaradt 
járandóság munkáltató általi kifizetését, 
és adott esetben a kifizetések azon 
országba történő visszaküldésének 
költségét, ahová az illegálisan 
foglalkoztatott harmadik országbeli 
állampolgár visszatért, vagy ahová őt 
visszaküldték vagy kitoloncolták;

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A munkáltatót minden esetben 
kötelezni kell arra, hogy kifizesse a 
harmadik országok állampolgárainak az 
általuk elvégzett munkáért járó minden 
elmaradt járandóságot, valamint befizesse 
az összes elmaradt adót és 
társadalombiztosítási járulékot.

(8) A munkáltatót minden esetben 
kötelezni kell arra, hogy kifizesse a 
harmadik országok állampolgárainak az 
általuk elvégzett munkáért járó minden 
elmaradt járandóságot. Amennyiben ez a 
járandóság nem állapítható meg, 
alapértelmezés szerint annak alapja a 
nemzeti jogszabályokban meghatározott 
minimálbér, vagy ha a nemzeti 
jogszabályokban nincs minimálbér 
meghatározva, az érintett tagállam 
állampolgárai számára járó szociális 
segítségnyújtásra jogosító minimális 
jövedelemnek megfelelő járandóság vagy 
a munkáltató székhelye szerinti tagállam 
adott ágazatában érvényes kollektív 
szerződések vagy gyakorlatok. Adott 
esetben a munkáltató köteles viselni az 
elmaradt járandóságoknak azon országba 
történő visszaküldéséből származó 
valamennyi költséget, ahová az illegálisan 
foglalkoztatott harmadik országbeli 
állampolgár visszatért, vagy ahová őt 
visszaküldték vagy kitoloncolták.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A munkáltatókat azon adóknak és 
társadalombiztosítási járulékoknak 
megfelelő összeg székhelyük szerinti 
tagállam számára való megfizetésére is 
kötelezni kell, amelyet az illegálisan 
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foglalkoztatott harmadik országbeli 
állampolgár jogszerű alkalmazása után 
fizettek volna.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Tekintettel arra, hogy egyes érintett 
ágazatokban igen elterjedt az 
alvállalkozásba adás, biztosítani kell, hogy 
az alvállalkozói láncban szereplő 
valamennyi vállalkozás egyetemlegesen 
feleljen a lánc végén lévő olyan 
munkáltatóval szembeni pénzügyi 
szankciók megfizetéséért, aki harmadik 
országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárait foglalkoztatja.

törölve

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bűncselekményt hatékony, arányos 
és visszatartó erejű büntetőjogi 
szankciókkal kell büntetni, amelyeket a 
Közösség egész területén a jogi 
személyekkel szemben is alkalmazni kell, 
mivel sok munkáltató jogi személy.

(17) A bűncselekményt hatékony, arányos 
és visszatartó erejű büntetőjogi 
szankciókkal kell büntetni, amelyeket a 
Közösség egész területén alkalmazni kell a 
munkáltatókkal szemben, függetlenül 
attól, hogy természetes vagy jogi 
személyek, ideértve a jogi személyek jogi 
képviselőit is.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A megfelelő szintű végrehajtás 
biztosítása, valamint e tekintetben a 
tagállamok közötti jelentős különbségek 
elkerülése érdekében az egyes 
tagállamokban ellenőrizni kell az ott 
letelepedett vállalkozások bizonyos részét.

(20) Ezen irányelv kielégítő szintű
végrehajtásának biztosítása, valamint a 
tagállamok között a végrehajtás szintjében 
meglévő különbségek lehető legnagyobb 
mértékű csökkentése érdekében az egyes 
tagállamokban ellenőrizni kell az ott 
letelepedett vállalkozások bizonyos részét. 
Ezek az ellenőrzések elvégezhetők más 
ellenőrző tevékenységek – például a 
munkahelyi egészségügyi és biztonsági 
rendelkezéseknek való megfelelés nyomon 
követése – keretében is.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „foglalkoztatás”: más személy részére és
annak irányítása alapján, juttatás ellenében
történő munkavégzés;

b) „foglalkoztatás”: munkáltató részére 
vagy annak irányítása alapján történő olyan
munkavégzés, amelyért a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok alapján juttatás jár;

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „munkáltató”: az a személy, ideértve a 
jogi személyeket is, akinek a részére és
irányítása alatt a harmadik ország 
állampolgára juttatás ellenében munkát 
végez;

e) „munkáltató”: az a természetes vagy jogi
személy, akinek a részére vagy irányítása 
alatt a harmadik ország állampolgára olyan
munkát végez, amelyért a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok alapján juttatás jár. 
Ez a fogalommeghatározás az időszaki 
munkaerőt közvetítő ügynökségekre is 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A munkáltató fogalmát természetes vagy jogi személyként kell meghatározni, az időszaki 
munkaerőt közvetítő ügynökségeket is beleértve.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „jogi személy”: az alkalmazandó 
nemzeti jog szerint jogi személyiséggel 
bíró bármely jogalany, kivéve az 
államokat vagy a közhatalmi 
jogosítványokat gyakorló közjogi szerveket 
és a nemzetközi közjogi szervezeteket.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy az irányelv egyes jogi személyekre, mint az állami közjogi szervekre és a 
nemzetközi közjogi szervezetekre ne terjedjen ki.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „alvállalkozó”: az a természetes vagy 
jogi személy, akire átruházták valamely 
előző szerződésből eredő valamennyi vagy 
néhány kötelezettség teljesítését.

törölve

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kérjék a harmadik országok 
állampolgáraitól az adott foglalkoztatás 
időtartamára érvényes tartózkodási 
engedély bemutatását;

a) kérjék a harmadik országok 
állampolgáraitól az adott foglalkoztatás 
időtartamára vonatkozó érvényes 
tartózkodási engedély munkába állást 
megelőző bemutatását

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatás megkezdése előtt
készítsenek másolatot a tartózkodási 
engedélyről, vagy annak tartalmát vegyék
nyilvántartásba;

b) biztosítsák, hogy a tartózkodási 
engedély másolata vagy nyilvántartása a 
foglalkoztatás teljes időtartamára és ezt 
követően legalább egy évig hozzáférhető 
legyen a tagállamok illetékes hatóságai 
által lefolytatott vizsgálatok során;

Or. en
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Indokolás

Úgy véljük, hogy az ellenőrzések megkönnyítése érdekében szükség van a másolat vagy a 
nyilvántartás megőrzésére legalább a foglalkoztatást követő egy évig.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítsák, hogy a másolatok vagy 
nyilvántartások legalább a foglalkoztatás 
időtartama alatt hozzáférhetőek legyenek 
a tagállamok illetékes hatóságai által 
lefolytatott vizsgálatok során.

törölve

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egyes tagállamok által előírt 
határidőn belül – amely a megfelelően 
indokolt esetek kivételével nem haladhatja 
meg a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított tíz napot – értesítsék a 
tagállamok által kijelölt hatóságokat a 
harmadik országbeli állampolgár 
foglalkoztatásának megkezdéséről és 
annak becsült időtartamáról;

Or. en

(Ez a módosítás átveszi a (2) bekezdés egyes elemeit)

Indokolás

A végrehajtás során bekövetkező esetleges félreértések elkerülése érdekében a nemzeti 
jogalkotóknak kell meghatározniuk az illetékes hatóságok értesítésének határidejét.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az egyes tagállamok által előírt 
határidőn belül – amely a megfelelően 
indokolt esetek kivételével nem haladhatja 
meg a foglalkozás befejeződésétől 
számított tíz napot – értesítsék a 
tagállamok által kijelölt hatóságokat a 
harmadik országbeli állampolgár 
foglalkoztatásának befejezéséről.

Or. en

Indokolás

A végrehajtás során bekövetkező esetleges félreértések elkerülése érdekében a nemzeti 
jogalkotóknak kell meghatározniuk az illetékes hatóságok értesítésének határidejét.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kötelezik a vállalkozási 
tevékenység körében eljáró vagy jogi 
személy munkáltatókat, hogy egy héten 
belül tájékoztassák a tagállamok által 
kijelölt illetékes hatóságokat a harmadik 
országok állampolgárai 
foglalkoztatásának megkezdéséről és 
befejezéséről egyaránt.

törölve

Or. en

(Ezt a rendelkezést immár a Parlament javaslatában szereplő(1) bekezdés ca) (új) pontja 
tartalmazza)
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
munkáltatóknak az (1) bekezdés a) pontja
szerinti kötelezettségét teljesítettnek 
tekintik, kivéve ha a tartózkodási 
engedélyként bemutatott okirat 
nyilvánvalóan nem felel meg a 
valóságnak.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
munkáltatóknak az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségét teljesítettnek tekintik, 
kivéve ha a tartózkodási engedélyként 
bemutatott érvényes okirat olyan 
szabálytalanságokat tartalmaz, amelyek 
nem kerülhették el az ésszerűen elvárható 
gondossággal eljáró munkáltató 
figyelmét, vagy ha megállapítást nyer, 
hogy ésszerű indokok alapján a 
munkáltató tudatában lehetett annak, 
hogy a kérdéses okiratot meghamisították.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
A munkáltatói kötelezettségek 
teljesítésének következménye
A tagállamok biztosítják, hogy a 
munkáltatókat nem vonják felelősségre a 
3. cikk megsértéséért, amennyiben azok 
bizonyítani tudják, hogy teljesítették a 4. 
cikkben foglalt kötelezettségeket. 

Or. en

Indokolás

A cikk feleslegessé vált.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országok minden egyes 
illegálisan foglalkoztatott 
állampolgárának visszatérésével 
kapcsolatos költségek megfizetése azon 
esetekben, amikor kiutasítási eljárást 
folytatnak le.

törölve

Or. en

Indokolás

Az illegális bevándorlók visszatérésének felelőssége nem róható a munkáltatókra. Az 
irányelvnek nem szabadna a munkáltatókra terhelni minden egyes illegálisan foglalkoztatott 
harmadik országbeli állampolgár hazatelepítési költségeit azon esetekben, ahol kiutasítási 
eljárást folytatnak le. Elfogadható azonban pénzügyi szankciók kirovása az illegálisan 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat illegálisan foglalkoztató munkáltatókra, ami 
magában foglalná a hazatelepítés költségeit is.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifizeti a harmadik ország illegálisan 
foglalkoztatott állampolgárának járó 
minden elmaradt járandóságot;

a) kifizeti a harmadik ország illegálisan 
foglalkoztatott állampolgárának járó 
minden elmaradt járandóságot. A 
megállapodás szerinti járandóság 
szintjének a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott minimálbért kell 
vélelmezni, kivéve ha a munkavállaló 
ennek ellenkezőjét bizonyítani tudja. 
Azokban a tagállamokban, ahol nincs 
minimálbér meghatározva, a járandóság 
elfogadott szintjét az érintett tagállam 
állampolgárai számára járó szociális 
segítségnyújtásra jogosító minimális 
jövedelem alapján vagy az adott 
ágazatban érvényes kollektív 
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szerződésekkel vagy gyakorlatokkal 
összhangban kell megállapítani;

Or. en

Indokolás

A munkavállaló összes elmaradt bérét ki kell fizetni, feltételezve, hogy a munkaszerződést 
legalább fél éves időtartamra kötötték meg, kivéve azokat az eseteket, ahol ennek ellenkezőjét 
a munkáltató bizonyítani tudja. Abban az esetben, ha a munkavállalónak fizetett összeg más 
módon nem állapítható meg, a számítási módszer legalább a minimálbéren vagy az adott 
ágazatban kollektív szerződés szerint fizetett béren alapul.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) befizeti azt az összeget, amely megfelel 
mindazon adóknak és 
társadalombiztosítási járulékoknak –
ideértve az alkalmazandó közigazgatási 
bírságokat is –, amelyeket a munkáltató az 
illegálisan foglalkoztatott harmadik 
országbeli állampolgár jogszerű 
foglalkoztatása után fizetett volna; 
valamint

Or. en

Indokolás

Egy bizonyos összeg megfizetése, amely megfelel azon adóknak és társadalombiztosítási 
járulékoknak, amelyeket a munkáltató akkor fizetett volna, ha az illegális munkavállalót 
jogszerűen foglalkoztatja, ugyanúgy legalább hat hónapos időtartamú munkaszerződést 
feltételezve, mint az előző esetben.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben megfizeti a kifizetések 
azon országba történő visszaküldésének 
minden költségét, ahová az illegálisan 
foglalkoztatott harmadik országbeli 
állampolgár visszatért, vagy ahová őt 
visszaküldték vagy kitoloncolták. 

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása érdekében a tagállamok:

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazása érdekében a tagállamok olyan 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
biztosítják, hogy az elmaradt járandóságok 
kifizettetéséhez szükséges eljárások 
automatikusan megindulnak anélkül, hogy 
a harmadik ország állampolgárának 
kérelmet kellene benyújtania;

a) olyan mechanizmusokat vezetnek be, 
amelyek biztosítják, hogy az elmaradt 
járandóságok kifizettetéséhez szükséges 
eljárások automatikusan megindulnak 
anélkül, hogy a harmadik ország 
állampolgárának kérelmet kellene 
benyújtania;
b) a munkáltató ellenkező bizonyítása 
hiányában vélelmezik a legalább 
hathónapos munkaviszony fennállását.

(2a) az (1) bekezdés a) és b) pontjának 
alkalmazása érdekében a tagállamok a 
munkáltató vagy a munkavállaló ellenkező 
bizonyítása hiányában vélelmezik a 
legalább hathónapos munkaviszony 
fennállását.
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Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

A 2004/81/EK irányelv az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatban hasonló 
rendelkezést tartalmaz. Ebben az esetben – az emberkereskedelem fent említett jogszabály 
által védett áldozatai kivételével – ezt a rendelkezést nem tekintjük helyesnek.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalkozási tevékenység
körében eljáró munkáltatóval szemben 
szükség esetén a következő intézkedések is
alkalmazhatók legyenek:

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalkozási 
tevékenységük végzése során a 3.cikket 
megsértő munkáltatókkal szemben adott 
esetben a következő intézkedések is 
alkalmazandók legyenek:

Or. en
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) állami kedvezményekből vagy 
támogatásokból való kizárás legfeljebb öt 
évig;

a) állami kedvezményekből vagy 
támogatásokból – beleértve a tagállamok 
által irányított uniós támogatásokat is –
való kizárás legfeljebb öt évig;

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a jogsértés elkövetésére használt 
létesítmények ideiglenes vagy végleges 
bezárása.

d) a jogsértés elkövetésére használt 
létesítmények ideiglenes vagy végleges 
bezárása, vagy a kérdéses vállalkozói 
tevékenységhez szükséges engedély 
ideiglenes vagy végleges visszavonása, 
amennyiben azt különösen a helyzet 
súlyossága vagy az érintett munkáltató 
által illegálisan foglalkoztatott harmadik 
országbeli állampolgárok aránya 
indokolja.

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Alvállalkozás



PA\718452HU.doc 19/24 PE404.765v01-00

HU

(1) Amennyiben a munkáltató 
alvállalkozó, a tagállamok biztosítják, 
hogy a fővállalkozó és valamennyi 
közbenső alvállalkozó feleljen a 
következők megfizetéséért:
a) a 6. cikk alapján kiszabott szankciók, és
b) a 7. cikk szerinti valamennyi 
visszamenőleges kifizetés.
(2) A megtérítési igényre és a visszkereseti 
jogra vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezések sérelme nélkül a 
fővállalkozó és valamennyi alvállalkozó az 
(1) bekezdés alapján egyetemlegesen felel.

Or. en

Indokolás

A vállalatok közötti szolgáltatási viszony (amelyet a kereskedelmi és polgári jog szabályoz) 
összekeverése a munkáltató és a foglalkoztatottai között fennálló vállalaton belüli 
munkaviszonnyal (amelyet a munkajog szabályoz) nem biztosítana jó alapot a fővállalkozó 
alvállalkozókért viselt felelősségének kiterjesztéséhez. Gyakorlatilag egyetlen jogi személy 
sem lehet felelős egy másik jogi személyért. A valódi problémát, az alvállalkozói láncot, 
ellenőrzésekkel kell megoldani. 

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkáltató a jogsértést nem hagyja 
abba vagy ismételten elköveti azután, hogy 
az illetékes nemzeti hatóságok vagy 
bíróságok kétéves időszakon belül 
korábban már kétszer megállapították, 
hogy a munkáltató megsértette a 3. cikket;

a) a munkáltató a jogsértést nem hagyja 
abba vagy ismételten elköveti azután, hogy 
az illetékes nemzeti hatóságok vagy 
bíróságok két olyan, egymástól független 
jogerős határozatot hoztak, amelyben 
megállapították, hogy a munkáltató 
felelős a 3. cikk megsértéséért, és e 
határozatok olyan tényekre utalnak, 
amelyek szerint ez két éves időszakon 
belül történt;

Or. en
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogsértést harmadik országok jelentős 
számú illegálisan foglalkoztatott 
állampolgára tekintetében követik el. Ez 
valósul meg, ha harmadik országok 
legalább négy állampolgárát 
foglalkoztatják illegálisan;

b) a jogsértést harmadik országok jelentős 
számú illegálisan foglalkoztatott 
állampolgára tekintetében követik el. Ez 
valósul meg, ha harmadik országok 
legalább négy állampolgárát 
foglalkoztatják illegálisan;

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett magatartásokban 
bűnsegédként vagy felbujtóként való 
részvétel bűncselekménynek minősül.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett magatartásokban 
bűnsegédként vagy felbujtóként való 
részvétel vagy bűnrészesség vagy a 
magatartások leplezése bűncselekménynek 
minősül. 

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) állami kedvezményekből vagy
támogatásokból való kizárás;

a) állami kedvezményekből, 
támogatásokból vagy szubvenciókból, ezen 
belül a tagállamok által irányított uniós 
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finanszírozásból való kizárás;

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3). A 10. cikk (1) bekezdésének d) pontja 
szerinti bűncselekmények esetén a 
tagállamok a 2004/81/EK irányelv 4–15. 
cikkével összhangban az adott nemzeti 
eljárás hosszától függő, korlátozott időre 
szóló tartózkodási engedélyt adnak ki 
harmadik országok emberkereskedelem 
áldozatául esett és a munkáltatóval 
szemben indított eljárásban együttműködő 
állampolgárai számára.

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy évente a 
területükön letelepedett vállalkozások 
legalább 10 %-ánál vizsgálatot folytatnak 
a harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárai foglalkoztatásának 
ellenőrzése érdekében.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön hatékony és megfelelő 
vizsgálatokat folytatnak a harmadik 
országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárai foglalkoztatásának 
ellenőrzése érdekében.

Or. en
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ellenőrizendő vállalkozásokat olyan 
kockázatfelmérés alapján választják ki, 
amelyet a tagállamok illetékes 
hatóságainak kell elkészíteniük olyan 
tényezők figyelembevételével, mint például 
az ágazat, amelyben az adott vállalkozás 
működik, valamint bármely korábbi 
jogsértés.

(2) A tagállamok kockázatfelmérések 
alapján rendszeresen azonosítják azon 
ágazatokat, amelyekben területükön 
gyakori az illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
foglalkoztatása. A tagállamok 
nyilvánosságra hozzák az említett 
kockázatfelmérések eredményeként 
azonosított ágazatok listáját.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak fel kell mérniük, a különböző ágazatokban milyen kockázata van az illegális 
bevándorlók alkalmazása koncentrálódásának. Ennek segítségével azokra az ágazatokra 
összpontosíthatják az ellenőrzéseket, amelyekben nagyobb a kockázat, így lehetővé válik az 
ellenőrzések megkívánt arányának csökkentése. Ez hozzájárulhat az irányelv által 
előirányzott végrehajtási intézkedések költségeinek csökkentéséhez.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a (2) bekezdésben 
azonosított ágazatok mindegyikében 
biztosítják, hogy a (2b) bekezdésre 
figyelemmel, évente a foglalkoztatási 
helyek legalább 5%-ában vizsgálatot 
hajtanak végre az illegálisan tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
foglalkoztatásának ellenőrzése érdekében.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak fel kell mérniük, a különböző ágazatokban milyen kockázata van az illegális 
bevándorlók alkalmazása koncentrálódásának. Ennek segítségével azokra az ágazatokra 
összpontosíthatják az ellenőrzéseket, amelyekben nagyobb a kockázat, így lehetővé válik az 
ellenőrzések előírt arányának csökkentése. Ez hozzájárulhat az irányelv által előirányzott 
végrehajtási intézkedések költségeinek csökkentéséhez.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamoknak a (2a) bekezdésben 
említett 5%-os szintet ...*-ig kell elérniük. 
* ezen irányelv hatályba lépését követően három 
évvel.

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Harmadik országbeli 
állampolgárságú kiküldött munkavállalók 
esetében a tagállamok felügyeleti 
szolgálatai igénybe vehetik a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben* meghatározott 
együttműködést és információcserét 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék a 
harmadik országbeli állampolgár 
származási tagállamban történő 
foglalkoztatásának jogszerűségét.
HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

Or. en
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 háromévente jelentés 
formájában megküldik a Bizottságnak az 
ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos 
információkat, amelyek többek között 
tartalmazzák a 15. cikk (2) bekezdése 
alapján azonosított ágazatokat, a 15. cikk 
(3) bekezdése alapján lefolytatott 
vizsgálatok számát és eredményeit, 
valamint a 8. cikk alapján alkalmazott 
intézkedések részleteit.

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a jelentések tagállamok általi 
benyújtását követő tizenkét hónapon belül
e jelentések alapján jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentés kiegészíthető az ezen irányelv 
módosítására vonatkozó javaslatokkal.

Or. en
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