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INDOKOLÁS 

1) A JAVASLAT HÁTTERE 

110 • A javaslat indokai és célkitűzései 

E javaslat az átfogó bevándorláspolitika kialakítására irányuló uniós erőfeszítéseknek a 
része. Az Európai Tanács 1999. október 15–16-i tamperei ülésén megállapította, hogy 
az Európai Uniónak méltányos bánásmódot kell biztosítania a harmadik országoknak a 
tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraival szemben, és erőteljesebb 
integrációs politikát kell folytatnia annak érdekében, hogy e személyek hasonló 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint az európai uniós polgárok. A 
2004. novemberi hágai program elismerte, hogy „a legális migráció fontos szerepet fog 
játszani az európai tudásalapú gazdaság megerősítésében és a gazdasági fejlődés 
elősegítésében, ezáltal hozzájárulva a lisszaboni stratégia végrehajtásához”. Az 
Európai Tanács 2006. decemberi következtetéseiben több lépést is kitűzött 2007-re, 
közöttük azt, hogy „a legális migráció tekintetében olyan megfelelően ellenőrzött 
migrációs politikák kialakítása [szükséges], amelyek a nemzeti hatáskörök teljes 
tiszteletben tartása mellett segítenek a tagállamoknak a már meglévő és a jövőbeni 
foglalkoztatási igényeknek való megfelelésben, valamint hozzájárulnak valamennyi 
ország fenntartható fejlődéséhez; különösen biztosítani kell a 2005. decemberi, legális 
migrációra vonatkozó politikai terv keretében a jövőbeni bizottsági javaslatok gyors 
vizsgálatát”. 

A jelen javaslat célja, hogy e felkéréseknek a legális migrációra vonatkozó politikai 
tervvel összhangban eleget tegyen. A politikai terv két célkitűzésre irányult: egyrészt 
négy jogalkotási javaslatot irányzott elő a migránsok különböző csoportjaira (magasan 
képzett munkavállalók, szezonális munkások, fizetett gyakornokok és vállalaton belüli 
áthelyezések) vonatkozó tartózkodási feltételek meghatározására, másrészt pedig 
általános keretet kívánt bevezetni a munkavállalási célú migráció méltányos és 
jogalapú megközelítésére. Ez a javaslat az utóbbi célkitűzésnek kíván eleget tenni 
azáltal, hogy a lisszaboni menetrend szellemében biztosítja a harmadik országokból 
származó, már tartózkodásra jogosult munkavállalók jogállását, és egyszerűsíti az 
eljárásokat a kérelmezők számára. 

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Bizottság közös jogok biztosítását 
javasolja valamennyi harmadik országokból származó, a tagállamokban legálisan 
tartózkodó, de huzamos tartózkodási engedéllyel még nem rendelkező 
munkavállalónak, valamint azt, hogy vezessenek be összevont kérelmezési eljárást és 
összevont tartózkodási/munkavállalási engedélyt. E közös engedély lehetővé teszi az 
eredményes együttműködést és azt, hogy a tagállamok hatékonyabban kezeljék és 
tartsák ellenőrzésük alatt a harmadik országok munkavállalási céllal a területükön 
tartózkodó állampolgárainak jelenlétét. 

120 • Általános háttér 

A Bizottság az Európai Tanács 1999. októberi tamperei ülése óta arra törekszik, hogy 
megállapodást hozzon létre a gazdasági migráció közös szabályairól, ami a 
bevándorlási politikák egyik alapköve. 2001-ben a Bizottság irányelvjavaslatot 
terjesztett elő a harmadik országok állampolgárainak fizetett munkavállalás vagy 
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önálló vállalkozói tevékenység folytatása céljából való beutazása és tartózkodása 
feltételeiről. Bár a többi uniós intézmény kedvező véleményt adott ki, a Tanács csak 
első olvasatban vitatta meg a szöveget, majd a Bizottság 2006-ban hivatalosan 
visszavonta a javaslatot. 

A jelenlegi javaslat nem a tartózkodás engedélyezésének feltételeit határozza meg, 
hanem arra tér ki, hogy milyen közös jogokat kellene biztosítani a harmadik országok a 
tagállamokban legálisan tartózkodó állampolgárainak, valamint egy eljárási kérdéssel 
foglalkozik: az összevont kérelmezési eljárás alapján kiállított összevont engedély 
kérdésével. 

Jelenleg a harmadik országokból származó munkavállalók nem ugyanolyan jogokkal 
rendelkeznek, mint a tagállamok saját állampolgárai. Amennyiben a harmadik 
országokból származó munkavállalók a tagállamok állampolgáraihoz hasonló 
munkavállalási jogokat kapnának (például a munkakörülmények, ezen belül a fizetés, a 
szakképzési lehetőségek és az alapvető szociális biztonsági ellátás tekintetében), ezzel 
elismernénk, hogy munkájukkal és befizetett adójukkal hozzájárulnak az európai 
gazdasághoz. Ezenkívül mérséklődhetne az eltérő jogokból fakadó tisztességtelen 
verseny is, hiszen ez a lépés megvédené egyrészt az uniós polgárokat az olcsó 
munkaerőtől, másrészt a migránsokat a kizsákmányolástól. A közösségi jog alapján 
biztosított közös jogok továbbá az egész EU-n belül egyenlő esélyeket teremtenének 
valamennyi harmadik országból származó legális munkavállaló számára függetlenül 
attól, hogy melyik tagállamban tartózkodik. 

A javasolt egyszerűsített eljárás, amelynek lényege, hogy összevont kérelmezési eljárás 
alapján összevont engedélyt állítanának ki, az egész EU-ban jelentős mértékben 
egyszerűsítené a harmadik országokból származó munkavállalókra és azok 
munkaadóira háruló adminisztratív kötelességeket. Ezenkívül az egyszerűsített eljárás 
megerősítené az ellenőrzés lehetőségét is, így a javaslat kiegészíti a Bizottság 
nemrégiben készült, a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárait 
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókról szóló javaslatát
(COM(2007) 249). 

130 • Meglévő rendelkezések a javaslat által szabályozott területen 

A legális bevándorlás területén eddig a következő irányelvek kerültek elfogadásra a 
harmadik országok állampolgárainak bizonyos csoportjaira vonatkozóan: a 
családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv; a harmadik országok 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 
2003/109/EK tanácsi irányelv; a harmadik országok állampolgárai tanulmányok 
folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat 
céljából történő beutazásának feltételeiről szóló 2004/114/EK tanácsi irányelv; 
valamint a tudományos kutatók Európai Unióba való befogadásának megkönnyítéséről 
szóló 2005/71/EK tanácsi irányelv. Ez a javaslat összhangban áll ezekkel a 
rendelkezésekkel és kiegészíti ezeket, hiszen olyan horizontális eszközként szolgál, 
amely attól függetlenül biztosít jogokat valamennyi harmadik országból származó, a 
tagállamok területén tartózkodó munkavállaló számára, hogy milyen alapon jogosult az 
adott tagállam területén való tartózkodásra, illetve milyen alapon léphetett be az adott 
tagállam munkaerőpiacára. 

A 859/2003/EK tanácsi rendelet kiterjesztette az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK 
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rendelet rendelkezéseit a harmadik országok e rendelkezések által pusztán 
állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira. A rendelet biztosítja, hogy az 
egyik tagállamból a másikba való költözéskor ne legyen bánásmódbeli különbség a 
harmadik országok állampolgárai és az uniós polgárok között. Ez a javaslat ezt a 
rendeletet kiegészíti, mivel kiterjed a harmadik országok egyetlen tagállamban dolgozó 
állampolgárainak nyújtott szociális biztonsági ellátásokra is. 

A harmadik országok állampolgárainak kiállított tartózkodási engedély formátumát az 
1030/2002/EK rendelet határozza meg, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok az 
egységes formátumban kiegészítő információkat adjanak meg, „különös tekintettel az 
azzal kapcsolatos információkra, hogy az illető számára engedélyezett-e a 
munkavállalás”. E javaslat annyiban fejleszti tovább a szóban forgó rendeletet, hogy a 
tartózkodás engedélyezésének jogalapjától függetlenül előírja a tagállamoknak, hogy 
tüntessék fel az egységes formátumban, engedélyezik-e a munkavállalást. 

E javaslattal párhuzamosan a Bizottság irányelvjavaslatot fog előterjeszteni a harmadik 
országok magasan képzett állampolgárai munkavállalási célú belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről is. A két javaslat kölcsönösen összeegyeztethető 
egymással. 

140 • Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel 

Az e javaslatban fogalt rendelkezések összhangban állnak a következő dokumentumok 
célkitűzéseivel, és támogatják e dokumentumok célkitűzéseit: lisszaboni stratégia 
(COM (2005) 24), ezen belül különösen Európa vonzóbbá tétele a munkavállalás 
számára, a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatások (COM 
(2005) 141), valamint a „Tisztességes munka mindenki számára” című bizottsági 
közlemény (COM (2006) 249). A bevándorlók jogállásának biztosítása – azaz 
munkavállalói jogaik egyértelmű meghatározása és elismerése – kizsákmányolásuk 
elleni biztosítékul szolgálhat, és ezáltal növelheti a harmadik országok 
állampolgárainak hozzájárulását az EU gazdasági fejlődéséhez és növekedéséhez, 
miközben az uniós polgárokat megvédi az olcsó munkaerőtől. E javaslat továbbá az 
„Európa demográfiai jövője: kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból!” című 
közleménnyel (COM (2006) 571) összhangban hozzájárul a bevándorlók és családjaik 
beilleszkedéséhez, ami Európa gazdaságának és társadalmának a lakosság 
elöregedésére való felkészítése szempontjából kívánatos. 

Ez a javaslat, amely a harmadik országok állampolgárainak munkavállalási jellegű 
jogait érinti, összhangban van az alapvető jogokkal és az Alapjogi Chartában elismert 
elvekkel, különös tekintettel annak a gyülekezés és az egyesülés szabadságáról szóló 
12. cikkére, az oktatáshoz való jogról szóló 14. cikkére, 15. cikkének az azonos 
munkafeltételekről szóló (3) bekezdésére, 21. cikkének a megkülönböztetés tilalmáról 
szóló (2) bekezdésére, a munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jogról 
szóló 29. cikkére, a tisztességes és igazságos munkafeltételekről szóló 31. cikkére, a 
szociális biztonságról és a szociális segítségnyújtásról szóló 34. cikkére, az 
egészségvédelemről szóló 35. cikkére, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jogról szóló 47. cikkére. 
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2) KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL ÉS HATÁSVIZSGÁLAT 

 • Konzultáció az érdekelt felekkel 

211 A konzultáció módszerei, a megcélzott főbb ágazatok és a válaszadók általános 
bemutatása 

Nyilvános konzultációra került sor a gazdasági migráció kezelésének európai uniós 
megközelítéséről szóló zöld könyv útján. A Bizottsághoz több mint 130 hozzájárulás 
érkezett be a tagállamoktól, a többi uniós intézménytől, a szociális partnerektől, nem 
kormányzati szervezetektől, harmadik országoktól, egyetemi körökből stb. (ezek 
megtalálhatók a következő internetes oldalon: 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/economic_migration/news_c
ontributions_economic_migration_en.htm). Ezenkívül 2005. június 14-én nyilvános 
meghallgatásra került sor. 

Szemináriumok és szakmai megbeszélések keretében további konzultációkra került sor, 
míg a tagállamokat a Bizottság mellett működő Bevándorlással, Határokkal és 
Menekültüggyel foglalkozó Stratégiai Bizottság keretében kérdezték meg. Ezenkívül a 
hatásvizsgálat alátámasztására készített külső tanulmány keretében kérdőívek és 
adatfelvétel útján konzultációt folytattak a főbb érdekelt felekkel is. 

212 A válaszok összefoglalása és figyelembevételük módja 

A nyilvános konzultáció keretében beérkezett 130 hozzájárulás tanúsága szerint a 
válaszadók többsége támogatja a gazdasági bevándorlásra vonatkozó közös uniós 
szakpolitika kidolgozását, ugyanakkor jelentősen eltérnek a vélemények azzal 
kapcsolatban, milyen megközelítéseket kívánatos alkalmazni, és milyen végeredmény 
várható. Néhány egyértelmű elem kikristályosodott: legalább a gazdasági bevándorlók 
legfontosabb csoportjai (magasan képzett munkaerő) tekintetében szükség van vonzó 
körülményeket teremtő uniós szabályozásra, ezenkívül biztosítani kell valamennyi 
legálisan munkát vállaló bevándorló jogi helyzetének biztonságát. Ezért a gazdasági 
migrációról szóló 2001. évi irányelvjavaslattól eltérően, amely még általánosan kívánta 
szabályozni a tartózkodási feltételeket, ez a javaslat csupán egy egyszerűbb eljárást 
vezet be, valamint jogokat biztosít azoknak a személyeknek, akik már jogosultak 
valamely tagállam területén tartózkodni, és ott munkavállalásra is jogosultak.  

A Bizottság figyelembe vette továbbá a legális migrációról szóló politikai tervéhez 
fűzött, valamint a hatásvizsgálathoz készített tanulmánnyal kapcsolatban beérkezett 
megjegyzéseket is. 

 • Szakvélemények összegyűjtése és felhasználása 

229 Külső szakértők bevonására nem volt szükség. 

230 • Hatásvizsgálat 

Az alábbi lehetőségek merültek fel: 

1. alternatíva – nem történik semmilyen változás. 
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2. alternatíva – nem születik új jogszabály – kommunikáció, koordináció és 
együttműködés: A migráns munkavállalók általános jogairól nem születik új 
jogszabály. Továbbra is a nemzeti jogszabályok határozzák meg a harmadik országok 
egyes állampolgárainak jogait, uniós szinten pedig csak szűk körű irányelvek (például 
a magasan képzett munkavállalók esetében) szabályozzák azokat. Figyelmet kapnának 
ugyanakkor azok a kiegészítő és támogató tevékenységek, amelyekkel – ismeretek és 
információk gyűjtése, valamint cseréje révén – közelíteni lehet egymáshoz a 
tagállamok jogalkotási gyakorlatát.  

3a. alternatíva – új jogszabály születik – irányelv a közös vonásokról: Ez a lehetőség 
valamennyi, munkavállalással kapcsolatos területen egyenlő bánásmódot biztosítana a 
harmadik országok munkavállalásra jogosult állampolgárainak, kivéve a szociális 
biztonságot, a szociális biztonsági hozzájárulások és nyugdíjjogosultságok átvitelét és a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.  

3b. alternatíva – új jogszabály születik – irányelv az egyenlő bánásmódról: Ez a 
lehetőség valamennyi, munkavállalással kapcsolatos területen egyenlő bánásmódot 
biztosítana a harmadik országok munkavállalásra jogosult állampolgárainak, beleértve 
a szociális biztonságot, a szociális biztonsági hozzájárulások és nyugdíjjogosultságok 
átvitelét és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést is.  

4. alternatíva – új jogszabály születik – irányelv az összevont kérelmezési eljárásról és 
az összevont tartózkodási-munkavállalási engedélyről (kiegészítő lehetőség): Az 
irányelv olyan összevont kérelmezési eljárásról rendelkezne, amely mind a 
bevándorlók, mind a hatóságok szempontjából egyszerűbb lenne, valamint olyan 
összevont dokumentumot határozna meg, amely feljogosítaná a harmadik országok 
állampolgárait a tagállamban való tartózkodásra és munkavállalásra. E rendelkezések 
továbbfejlesztenék a tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló 
1030/2002/EK rendeletet, amely már jelenleg is lehetővé teszi, hogy a tagállamok 
nemzeti megjegyzéseket tüntessenek fel a munkavállalás engedélyezéséről. E lehetőség 
– a jogokon alapuló megközelítés alapján – eljárási biztosítékokat és garanciákat 
tartalmazhatna az összevont engedély kérelmezésével kapcsolatban. 

5. alternatíva – új jogszabály születik – teljes körű irányelv, amely egyrészt 
szabályozza a munkaerőpiachoz való hozzáférést, másrészt biztosítja az egyenlő 
bánásmódot a harmadik országokból származó munkavállalók számára: Az irányelv 
szabályozná a harmadik országokból származó munkavállalóknak a tagállamokban 
történő jogszerű munkavállalását annak érdekében, hogy az adott tagállamon belül 
hasonló bánásmódot biztosítson a munkavállalási és a mobilitási lehetőségek 
tekintetében. A harmadik országok állampolgárainak biztosított jogszerű 
munkavállalási lehetőség érdekében össze kell hangolni a munkavállalási célú 
tartózkodás engedélyezésének feltételeit (gazdasági igényfelmérés stb.). Ez az 
alternatíva rendelkezne továbbá a 3b. alternatívában felsorolt valamennyi területen a 
saját állampolgárokkal való egyenlő bánásmódról. 

A fenti alternatívákat és azok hatásait összevetve, valamint a tagállamok és az 
érdekeltek véleménye alapján a legelőnyösebb a 3b. és a 4. alternatíva együttes 
alkalmazása, mivel gyakorlati és politikai szempontból várhatóan a legnagyobb 
előnyökkel jár. 
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231 A Bizottság elvégezte a munkaprogramban feltüntetett hatásvizsgálatot. Az erről szóló 
jelentés megtekinthető a következő weboldalon: [kitöltendő] 

3) A JAVASLAT JOGI ELEMEI 

305 • A javasolt fellépés összefoglalása 

A javaslat összevont kérelmezési eljárásról rendelkezik a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akik munkavállalási célból kívánnak belépni valamely tagállam 
területére. A tartózkodási és munkavállalási engedélyt – amennyiben mindkettőt 
megadják – összevont rendelkezés keretében kell kiállítani. A tagállamok kötelesek 
„egyablakos” rendszert létrehozni, és a kérelmek kezelésekor bizonyos biztosítékokat 
és normákat betartani. Bármely további engedély (például munkavállalási engedély) 
alkalmazása általánosan tilos. Az összevont dokumentum formátuma megfelelne az 
1030/2002/EK rendeletben létrehozott jelenlegi, harmadik országok állampolgárainak 
szóló uniós tartózkodási engedély összehangolt formátumának. Végül a javaslat 
kötelezi a tagállamokat arra, hogy a más célra kiállított tartózkodási engedélyekben 
(például családlátogatás) is tüntessék fel, vállalhat-e jogszerűen munkát a harmadik 
ország állampolgára. 

A javaslat továbbá jogokat biztosít a harmadik országok valamely tagállam területén 
jogszerűen munkát vállaló állampolgárainak azáltal, hogy meghatározza, a 
tagállamoknak mely – elsősorban foglalkoztatással kapcsolatos – területeken kell 
egyenlő bánásmódot biztosítaniuk saját állampolgáraikkal. A saját állampolgárokkal 
való egyenlő bánásmód elvileg valamennyi harmadik országokból származó, huzamos 
tartózkodási engedéllyel még nem rendelkező munkavállalóra vonatkozna. 

310 • Jogalap 

Mivel ezen irányelv rendelkezései egy egyszerűbb eljárás bevezetésére irányulnak 
(összevont kérelmezési eljárás és összevont engedély), és az egyenlő bánásmód 
keretében kívánják biztosítani a harmadik országokból származó és valamely tagállam 
területén legálisan tartózkodó munkavállalók jogállását, következésképp a megfelelő 
jogalap az EK-Szerződés 63. cikke (3) bekezdésének a) pontja.  

320 • A szubszidiaritás elve 

A szubszidiaritás elve annyiban érvényesül, amennyiben a javaslat nem tartozik a 
Közösség kizárólagos hatáskörébe. 

 A javaslat célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani a következő 
ok(ok) miatt: 

323 Amennyiben egy tagállam egymagában lép fel, fennáll a veszélye annak, hogy az 
egyes tagállamok továbbra is eltérő bánásmódot alkalmaznak a harmadik országok 
állampolgáraival szemben. Ez az összevont piacon belül a verseny torzulásához 
vezethet, és előidézheti a harmadik országok állampolgárainak másodlagos mozgását a 
több jogot biztosító a tagállamokba. Az eljárások egyszerűsítésére irányuló javaslat 
azért fontos, mert amennyiben a tagállamok továbbra is párhuzamos struktúrákat 
alkalmaznak, mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára hosszadalmas és 
nehézkes marad a tartózkodási és a munkavállalási engedély megszerzése. 
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 A közösségi fellépés a következő okokból éri el hatékonyabban a javaslat célkitűzéseit: 

324 Amennyiben közösségi eszközzel biztosítanák a munkavállalással kapcsolatos 
területeken a harmadik országokból származó munkavállalók és a saját állampolgárok 
közötti egyenlő bánásmódot, csökkenne a az uniós polgárok és a harmadik országokból 
származó munkavállalók közötti tisztességtelen verseny, továbbá az eszköz olyan 
biztosítékul szolgálna, amely megvédi az uniós polgárokat az olcsó munkaerőtől, a 
migránsokat pedig a kizsákmányolástól. Ezenkívül amennyiben ezek a személyek a 
közösségi jog előtti egyenlő bánásmód révén közös jogokat kapnának, valamennyi 
harmadik országból származó legális munkavállaló esélyei kiegyenlítődnének az EU-n 
belül attól függetlenül, hogy melyik tagállamban tartózkodnak. A javasolt egyszerűbb 
eljárás uniószerte megkönnyítené a harmadik országokból származó munkavállalókkal 
és a munkaadókkal szemben támasztott adminisztratív követelményeket. 

325 A közös fellépés a következőket fogja biztosítani: (1) a kérelmek feldolgozására 
irányuló hatékonyabb eljárások; (2) a munkavállalással kapcsolatos területeken 
egyenlő bánásmód alkalmazása a tagállamok területén tartózkodásra jogosult 
munkavállalókkal szemben; valamint (3) ezen munkavállalók hatékonyabb 
beilleszkedése.  

327 A javaslat a munkavállalással kapcsolatos területeken történő egyenlő bánásmód 
minimumkövetelményként való előírása révén biztosít jogokat. Nem avatkozik tehát 
bele a tagállamok ahhoz való jogába, hogy meghatározzák a tényleges jogok tartalmát. 

A javaslat mindössze a minimális szinten írja elő a javasolt egyszerűbb eljárás 
összehangolását. Csupán az „egyablakos” rendszer biztosítását írja elő általános 
kötelezettségként a tagállamoknak, valamint általános tilalmat ír elő a további 
dokumentumok – például munkavállalási engedély – kiállítására, nem avatkozik 
azonban bele a tagállamok kérelmek feldolgozására irányuló belső eljárásaiba. A 
javaslat a formátum tekintetében a tartózkodási engedélyek már harmonizált 
formátumára épül, amelyet az 1030/2002/EK rendelet határoz meg. 

 A javaslat tehát megfelel a szubszidiaritás elvének. 

 • Az arányosság elve 

A javaslat a következők miatt megfelel az arányosság elvének: 

331 A jogok biztosításának módszere az egyenlő bánásmód, az eljárás egyszerűsítése pedig 
csupán általános kötelezettség. 

Az EK-Szerződés 63. cikkének utolsó előtti bekezdése szerint a tagállamok 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az irányelvben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket 
is, feltéve hogy azok összeegyeztethetőek a Szerződéssel és a nemzetközi 
megállapodásokkal. 

332  

 • Az eszközök megválasztása 

341 A javasolt eszköz: irányelv. 
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342 Egyéb eszközök nem felelnének meg a következő ok(ok) miatt: 

E fellépéshez megfelelő eszköz az irányelv a következő okokból: a jogok tekintetében 
minimumkövetelményeket határoz meg, és általános kötelezettségként írja elő az 
összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás alkalmazását, azonban 
rugalmasságot biztosít a tagállamoknak a tekintetben, hogyan építik ezt bele a nemzeti 
jogszabályaikba, és hogyan hajtják végre a gyakorlatban.  

4) KÖLTSÉGVETÉSI VONATKOZÁSOK 

409 A javaslat nincs hatással a Közösség költségvetésére. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

550 • Megfelelési táblázat 

A tagállamok kötelesek eljuttatni a Bizottsághoz az irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést 
bemutató táblázatot. 

70 • A javaslat részletes magyarázata 

I. fejezet – Általános rendelkezések 

1., 2. és 3. cikk 

Ez a fejezet az irányelv célját, fogalmait és hatályát határozza meg. Mivel horizontális 
irányelvről van szó, amelynek célja az, hogy minimumkövetelményként közös jogokat 
biztosítson a harmadik országok a tagállamok területén legálisan tartózkodó és dolgozó 
valamennyi állampolgárának, a „harmadik országból származó munkavállaló” 
kifejezés nemcsak a munkavállalási célból valamely tagállam területén tartózkodásra 
jogosult személyekre vonatkozik, hanem azokra is, akiknek tartózkodását eredetileg 
más célból engedélyezték, ám közösségi vagy nemzeti rendelkezések alapján szintén 
munkavállalásra jogosultak (például családtagok, menekültek, diákok, kutatók). 
Hangsúlyozni kell, hogy ez a javaslat nem tér ki a családtagokkal kapcsolatosan a 
családegyesítési jog gyakorlásának feltételeire. Az a családtag ugyanakkor, akinek 
tartózkodását a 2003/86/EK tanácsi irányelv alapján már engedélyezték valamely 
tagállamban, az irányelv hatálya alá tartozik, amennyiben az irányelv rendelkezései 
szerint harmadik országból származó munkavállalónak minősül.  

A szöveg tételesen megnevezi a javaslat hatálya alóli kivételeket. A javaslat hatálya 
nem terjed ki a harmadik országok azon állampolgáraira, akik az 1996/71/EK tanácsi 
irányelv értelmében kiküldetésben lévő munkavállalónak minősülnek, mivel ezek a 
személyek nem tartoznak a kiküldetés szerinti tagállam munkaerőpiacához. Ugyanezen 
elv alapján nem tartoznak az irányelv hatálya alá az Európai Közösségek GATS-
kötelezettségei értelmében a vállalaton belül áthelyezett személyek, a szerződéses 
szolgáltatók és a felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakornokok sem. Az 
idénymunkások szintén nem tartoznak a javaslat hatálya alá, mivel jogállásuk egyedi és 
ideiglenes jellegű. Nem tartoznak a javaslat személyi hatálya alá továbbá a harmadik 
országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai, mivel jogállásuk 
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ennél kedvezőbb, és tartózkodási engedélyük különleges jellegű.  

II. fejezet – Összevont kérelmezési eljárás és összevont engedély 

4. cikk 

A legfontosabb rendelkezés az az általános kötelezettség, amely kimondja, hogy a 
tagállamok területére vonatkozó munkavállalási és tartózkodási engedélykérelmeket 
összevont kérelmezési eljárás keretében kell megvizsgálni, és jóváhagyás esetén 
egyetlen engedélyt kell kiadni arról, hogy a kérelmező tartózkodásra és 
munkavállalásra jogosult.  

5. cikk 

A tagállamoknak ki kell jelölniük egy, a kérelem fogadására és az összevont engedély 
kiállítására illetékes hatóságot. E hatóság kijelölése nem érinti más nemzeti hatóságok 
szerepét és felelősségét a kérelem megvizsgálása és elbírálása tekintetében. Továbbá a 
kérelmek fogadására és az engedélyek kiállítására illetékes hatóság kijelölése nem 
jelenti azt, hogy a tagállamok ne jelölhetnének ki további olyan hatóságokat, ahol a 
harmadik ország állampolgára vagy leendő munkaadója benyújthatja kérelmét (például 
konzuli hivatalok), és ahol az engedély kiállítható.  

6. és 7. cikk 

Az összevont engedély formátuma megfelel annak a harmonizált formátumnak, 
amelyet a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes 
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet határoz meg a harmadik 
országok állampolgáraira vonatkozó tartózkodási engedélyek tekintetében. A rendelet 
értelmében a tagállamok az egységes formátum megfelelő mezőjében kiegészítő 
információkat adhatnak meg azzal kapcsolatban, hogy az illető számára engedélyezett-
e a munkavállalás. A jelen javaslat ugyanakkor arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
mindenképpen tüntessék fel ezt az információt. Ez a kötelezettség nemcsak a 
tartózkodás és munkavállalás céljából kiállított összevont engedélyre vonatkozik, 
hanem – az engedély típusától és a tartózkodás jogcímétől (például családegyesítés, 
tanulmányok) függetlenül – valamennyi kiállított tartózkodási engedélyre, amennyiben 
a harmadik ország szóban forgó állampolgára munkavállalási engedélyt kapott az adott 
tagállamban. A javaslat ezenkívül általánosan tiltja bármely további engedély 
kiállítását.  

8., 9. és 10. cikk 
 
Az eljárási garanciák között az egyik az az előírás, hogy az összevont engedélyre 
irányuló kérelem elutasításáról szóló határozatot indoklással kell ellátni annak 
érdekében, hogy nyilvánvaló legyen, miért utasították el a nemzeti hatóságok a 
kérelmet. Mivel ez a javaslat nem határozza meg, milyen szempontok alapján lehet a 
harmadik országok állampolgárainak tartózkodását munkavállalási célból 
engedélyezni, a nemzeti jogban kell meghatározni, mely feltételek és kritériumok 
alapján utasítható el az összevont engedély iránti kérelem. Az egyik ilyen kritérium az, 
hogy tiszteletben kell tartani a közösségi preferencia elvét, amelyet különösen a 2003. 
és 2005. évi csatlakozási okmány vonatkozó előírásai fogalmaznak meg. Elutasító 
határozat esetén a kérelmezőnek jogorvoslati jogot kell biztosítani, amelyet a neki 
küldött írásos értesítésben kell ismertetni. További eljárási garancia az, hogy a 
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tagállamok kötelesek tájékoztatni a harmadik ország állampolgárát vagy a leendő 
munkaadót arról, hogy milyen dokumentumok szükségesek az összevont engedélyre 
vonatkozó kérelem benyújtásához. Ezenkívül a díjak mértékét – amennyiben a 
tagállamok ilyet felszámítanak a kérelmezőnek – arányosan kell megállapítani, és a díj 
összege alapulhat a ténylegesen nyújtott szolgáltatás elvén. 
 
11. cikk 

Ez a cikk az összevont engedély alapján biztosított jogokat – (ismételt) belépés, 
tartózkodás, átutazás – határozza meg. E jogok különösen a schengeni vívmányokat 
teljes körűen nem alkalmazó tagállamokban jelentősek.  

III. fejezet – Egyenlő bánásmódhoz való jog  

12. cikk 

Ez a cikk azáltal biztosít jogokat a harmadik országokból származó munkavállalóknak, 
hogy minimumkövetelmény formájában meghatározza, mely területeken kell a saját 
állampolgárokkal egyenlő bánásmódot biztosítani. A rendelkezés nem sérti ugyanakkor 
a tagállam azon jogát, hogy ennél kedvezőbb rendelkezéseket fogadjon el vagy tartson 
fenn. 

Az oktatás és szakképzés területén előírt egyenlő bánásmód kiterjed az iskolai és 
felsőoktatási tandíjakra. A tanulmányi ösztöndíjak tekintetében ugyanakkor a 
tagállamok korlátozhatják az egyenlő bánásmódot.  

A javaslat a nemzeti eljárásokkal összhangban egyenlő bánásmódot biztosít a diplomák 
elismerése tekintetében. Ez a rendelkezés a 2005/36/EK irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazására is utal. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a harmadik ország 
állampolgára egy másik tagállamban szerzett képesítést, ugyanúgy kellene azt 
elismertetnie, mint az uniós polgároknak. A harmadik országban szerzett képesítését 
ugyanakkor a fenti irányelv 3. cikke (3) bekezdése szerint vennék figyelembe. 

A szociális biztonság terén alkalmazott egyenlő bánásmód a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/1971/EGK tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott 
kedvezményeket jelenti. Az 1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 589/2003/EK 
tanácsi rendelet kiterjesztette a harmadik országok állampolgáraira is, de csak abban az 
esetben, ha a harmadik ország állampolgára valamely tagállamból egy másikba 
költözött át. E javaslat rendelkezései szerint a szociális biztonsági ellátások területén 
alkalmazott egyenlő bánásmód azokra a személyekre is vonatkozna, akik egy harmadik 
országból érkeznek közvetlenül valamely tagállamba.  

A javaslat egyenlő bánásmódot biztosít a nyilvánosság rendelkezésére álló árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, beleértve a köz- és a magánszféra által 
biztosított lakáshoz jutást. A közszféra keretében történő lakáshoz jutás tekintetében 
ugyanakkor a tagállamok korlátozhatják ezt a jogot a harmadik országok azon 
állampolgáraira, akik legalább három éve tartózkodnak vagy jogosultak tartózkodni az 
adott tagállamban. A munkaközvetítő irodák segítsége tekintetében az egyenlő 
bánásmódnak ki kell terjednie az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) által 
nyújtott szolgáltatásokra is. 
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Az egyenlő bánásmód korlátozásának lehetőségei 

A tagállamok esetenként korlátozhatják az egyenlő bánásmódhoz való jogot azokra a 
személyekre, akik ténylegesen alkalmazásban állnak. Ennek a korlátozási lehetőségnek 
a következő a magyarázata: A javaslat elsődleges célja az, hogy a harmadik országok 
legálisan tartózkodó állampolgárai egyenlő bánásmódban részesüljenek. A „harmadik 
országból származó munkavállaló” kifejezés azonban a definíció szerint magában 
foglalja a harmadik országok valamennyi olyan állampolgárát, akinek valamely 
tagállam területén való tartózkodását engedélyezték, és ott munkavállalásra jogosult. 
Ez azt jelenti, hogy e javaslat egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezései a harmadik 
országok azon állampolgáraira is vonatkoznának, akik nincsenek ténylegesen 
alkalmazásban. A „harmadik országokból származó munkavállalók” fogalmát azért így 
határozták meg, hogy magában foglalja a tényleges foglalkoztatás előtti helyzeteket 
(diploma elismerése, munkaközvetítő szolgálatok támogatása), illetve a korábbi 
hozzájárulások alapján a foglalkoztatás utáni helyzeteket (munkanélküli segély) is. 
Ennek ellenére a jogok többségét értelemszerűen az alkalmazásban állók 
gyakorolhatják. Mindenesetre az egyenlő bánásmódhoz való jog minden esetben 
szigorúan ahhoz kötődik, hogy a harmadik ország állampolgára legálisan tartózkodik 
valamely tagállamban, és ott munkavállalásra jogosult, amit az összevont engedély 
igazol. 

13. cikk 

A javaslat nem érinti a harmadik országokból származó munkavállalók jogi helyzetére 
irányadó olyan közösségi vagy harmadik országokkal kötött vagy kötendő vegyes 
megállapodásokban foglalt kedvezőbb rendelkezéseket, mint az EGT-megállapodás 
vagy a Törökországgal kötött társulási megállapodás. E megállapodásokat a javaslatot 
kísérő bizottsági munkadokumentum 4. melléklete tételesen felsorolja. Ez a kizáró 
rendelkezés érvényes a javaslat tartalmához kapcsolódó valamennyi rendelkezés 
esetében, és vonatkozik magukra a megállapodásokra, az azok alapján hozott 
határozatokra és a kapcsolódó bírósági határozatokra. A javaslat továbbá nem érinti az 
Európa Tanács égisze alatt létrejött kedvezőbb nemzetközi okmányokat, amelyek a 
harmadik országokból származó azon munkavállalókra vonatkoznak, akik az Európa 
Tanács tagországainak állampolgárai (az 1961. október 18-i Európai Szociális Charta, 
az 1996. évi módosított Európai Szociális Charta, valamint a migráns munkavállalók 
jogállásáról szóló 1977. november 24-i európai egyezmény). A javaslat nem érinti a 
nemzeti származás alapján való megkülönböztetés tilalmáról szóló nemzetközi 
egyezményekben, például a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi 
egyezségokmányában foglalt kedvezőbb rendelkezéseket sem. Ezeket a szerződéseket 
a javaslatot kísérő bizottsági munkadokumentum 5. melléklete sorolja fel, feltüntetve, 
hogy valamennyi tagállam ratifikálta-e azokat.  
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2007/0229 (CNS) 

Javaslat: 

A TANÁCS IRÁNYELVE 

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 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjára, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

tekintettel az Európai Parlament véleményére, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, 

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére, 

mivel: 

1. A Szerződés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség fokozatos létrehozása céljából rendelkezik a menekültügy, a bevándorlás 
és a harmadik országok állampolgárai jogainak védelme terén elfogadandó 
intézkedésekről. 

2. Az Európai Tanács – 1999. október 15-én és 16-án Tamperében tartott 
rendkívüli ülésén – elismerte a harmadik országok állampolgárainak beutazási 
és tartózkodási feltételeire irányadó nemzeti jogszabályok harmonizációjának 
szükségességét. Ezzel kapcsolatban megállapította, hogy az Európai Uniónak 
méltányos bánásmódot kell biztosítania a harmadik országoknak a tagállamok 
területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraival szemben, és nyomatékosabb 
integrációs politikát kell alkalmaznia annak érdekében, hogy ezek a személyek 
az Európai Unió polgárait megillető jogokhoz és kötelezettségekhez hasonló 
jogokban és kötelezettségekben részesüljenek. Az Európai Tanács ennek 
megfelelően felkérte a Tanácsot, hogy a Bizottság javaslatai alapján rövid időn 
belül fogadja el a megfelelő jogi eszközöket. A tamperei célok 
megvalósításának szükségességét a 2004. november 4-én és 5-i hágai program 
ismét megerősítette.  
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3. Az egyre globalizálódó munkaerőpiacon az EU-nak fokoznia kell a harmadik 
országokból származó munkavállalókkal szembeni vonzerejét. Ezt az 
adminisztráció egyszerűsítésével és a vonatkozó információkhoz való 
hozzáférés megkönnyítésével elő kell segíteni. Az összevont kérelmezési eljárás 
előírása, amelynek alapján egyetlen közigazgatási rendelkezés keretében a 
tartózkodási és a munkavállalási engedélyt is magában foglaló kombinált 
okiratot állítanak ki, hozzájárul a jelenleg a tagállamokban alkalmazandó eltérő 
szabályok összehangolásához. Az egyszerűbb eljárásokat a tagállamok többsége 
már bevezette, így az eljárások mind a migránsok, mind a munkaadóik 
szempontjából hatékonyabbá váltak, és a törvényes tartózkodás és 
munkavállalás ellenőrzése is egyszerűsödött. 

4. A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy a területükre való első 
belépés engedélyezésére a kellő időben összevont engedélyt vagy – amennyiben 
az engedély kizárólag a saját területükre szól – vízumot bocsássanak ki. 

5. Meg kell állapítani az összevont engedély iránti kérelem elbírálására irányadó 
eljárási szabályokat. Olyan eljárásokat kell megállapítani, amelyek – 
figyelemmel a tagállami közigazgatások leterheltségére – hatékonyak és 
működőképesek, valamint – az érintettek megfelelő jogbiztonsága érdekében – 
átláthatóak és méltányosak.  

6. Az összevont engedély iránti kérelem elutasításának feltételeit és szempontjait a 
nemzeti jogban kell meghatározni, beleértve a közösségi preferencia elvének 
betartására vonatkozó kötelezettséget, amelyet különösen a 2003. április 16-i és 
2005. április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó rendelkezései fogalmaznak 
meg. 

7. Az összevont engedély formátumának meg kell felelnie a harmadik országok 
állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról 
szóló 1030/2002/EK rendeletben a harmadik országok állampolgáraira 
vonatkozó tartózkodási engedélyre vonatkozóan meghatározott harmonizált 
formátumának1, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok információkat 
tüntessenek fel arra vonatkozóan, hogy az illető számára engedélyezett-e a 
munkavállalás. A tagállamoknak – többek között a migráció hatékonyabb 
ellenőrzése érdekében – nemcsak az összevont engedélyen, hanem valamennyi 
kiállított tartózkodási engedélyen fel kell tüntetniük a munkavállalás 
engedélyezésére vonatkozó információkat, függetlenül az engedély típusától és 
attól, hogy milyen jogcímen engedélyezték a harmadik ország állampolgárának 
a tagállam területén való tartózkodását és munkavállalását.  

8. A harmadik országok azon állampolgárainak, akik érvényes úti okmány és 
valamely, a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállam által 
kiállított összevont engedély birtokában vannak, legfeljebb három hónapig tartó 
időtartamra meg kell engedni a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó 
tagállamok területére való belépést és az azon belüli szabad mozgást, a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti 

                                                 
1 HL L 157., 2002.6.15., 1. o. 
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és tanácsi rendelet2 és a schengeni vívmányok – a Benelux Gazdasági Unió 
államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság 
kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos 
megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezmény (Schengeni Végrehajtási Egyezmény3) – 21. 
cikke alapján. 

9. Horizontális közösségi jogszabály előírása nélkül előfordulhat, hogy a harmadik 
országok állampolgárai eltérő jogokkal rendelkeznek attól függően, hogy melyik 
tagállamban dolgoznak, és milyen állampolgárságúak. Jogaik nem azonosan a 
tagállam állampolgárainak vagy más uniós polgárok jogaival. Annak érdekében, 
hogy az EU következetesen továbbfejlessze a bevándorláspolitikát, csökkentse 
az uniós polgárok és a harmadik országok legálisan munkát vállaló 
állampolgárainak jogai között fennálló különbségeket, és kiegészítse a 
bevándorlásra vonatkozó jelenlegi vívmányokat, meg kell határozni bizonyos 
jogokat, és meg kell állapítani különösen azt, hogy mely szakpolitikai területen 
kell egyenlő bánásmódot biztosítani a saját állampolgárok és a harmadik 
országok valamely tagállam területén legálisan tartózkodásra jogosult, de 
huzamos tartózkodási engedéllyel még nem rendelkező állampolgárai számára. 
E rendelkezések célja, hogy az egész EU-n belül egyenlő esélyeket teremtsenek, 
elismerjék, hogy a harmadik országok valamely tagállamban legálisan munkát 
vállaló állampolgárai munkájukkal és befizetett adójukkal hozzájárulnak az 
európai gazdasághoz, valamint biztosítékul szolgáljanak a saját állampolgárok 
és a harmadik országok állampolgárai közötti tisztességtelen verseny 
csökkentésére, amely az utóbbiak esetleges kizsákmányolásából következik. 

10. A harmadik országok valamennyi olyan állampolgárának, aki legálisan 
tartózkodik és dolgozik a tagállamokban, a tartózkodás eredeti céljától vagy 
alapjától függetlenül legalább ugyanazon közös jogokat kell biztosítani, a 
befogadó tagállam saját állampolgáraival való egyenlő bánásmód formájában. 
Az ezen irányelvben meghatározott területeken az egyenlő bánásmódhoz való 
jogot nemcsak a harmadik országok azon állampolgárainak kell biztosítani, 
akiknek tartózkodását munkavállalás céljából engedélyezték valamely 
tagállamban, hanem azoknak is, akiknek tartózkodását más célból 
engedélyezték, de akiknek más közösségi vagy nemzeti jogszabály alapján 
hozzáférést biztosítottak az adott tagállam munkaerőpiacához, beleértve a 
harmadik országokból származó munkavállalók azon családtagjait, akiknek 
tartózkodását a családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK 
tanácsi irányelv4 alapján engedélyezték valamely tagállam területén, a harmadik 
országok azon állampolgárait, akik a harmadik országok állampolgárai 
tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve 
önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. 
december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv5 alapján jogosultak a tagállamban 
való tartózkodásra, valamint azokat a kutatókat, akiket a harmadik országbeli 

                                                 
2 HL L 105., 2006.4.13., 1.o. 
3 HL L 239., 2000.9.22., 19. o. 
4 HL L 251., 2003.10.3., 12. o. 
5 HL L 375., 2004.12.23., 12. o. 
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állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás 
céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló, 2005. október 12-i 
2005/71/EK tanácsi irányelv6 alapján jogosultak a tagállamban való 
tartózkodásra. 

11. Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá a harmadik országok azon 
állampolgárai, akik a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 
2003/109/EK tanácsi irányelv7 alapján huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező jogállást szereztek, mivel jogállásuk ennél kedvezőbb, és 
tartózkodási engedélyük a különleges típusú „a huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személy EK tartózkodási engedélye”.  

12. Nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá a harmadik országok azon 
állampolgárai, akik a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv8 hatálya alá tartoznak, és valamelyik tagállamban kiküldetésen 
tartózkodnak, valamint a harmadik országok azon állampolgárai, akik a 
kereskedelemhez és beruházásokhoz kapcsolódó természetes személyek 
bizonyos csoportjainak belépését és ideiglenes tartózkodását megkönnyítő 
nemzetközi megállapodásban foglalt kötelezettségek keretében lépnek be 
valamely tagállam területére, mivel ezek a személyek nem tekintendők a 
tagállam munkaerőpiaca részének. 

13. Nem tartozhatnak az irányelv hatálya alá a harmadik országok azon 
állampolgárai, akiknek bármely tizenkét hónapos időszakon belül hat hónapot 
meg nem haladó időszakra engedélyezték a valamely tagállam területére való 
belépést szezonális munkavállalás céljából, mivel jogállásuk ideiglenes jellegű.  

14. Az egyes szakpolitikai területeken alkalmazott egyenlő bánásmódhoz való jogot 
szigorúan hozzá kell kapcsolni a harmadik ország állampolgárának a tagállam 
területén való legális tartózkodásához és a munkaerőpiachoz való 
hozzáférésének biztosításához, amelyeket a tartózkodási és munkavállalási 
engedélyt is magában foglaló összevont engedély, illetve a más célokra 
kiállított, a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos információkat is feltüntető 
tartózkodási engedélyek igazolnak. 

15. A valamely harmadik ország állampolgára által egy másik tagállamban szerzett 
szakképesítést ugyanúgy el kell ismerni, mint az uniós polgárok szakképesítését, 
a harmadik országban szerzett képesítéseket pedig a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel9 összhangban kell figyelembe venni. 

16. A harmadik országok valamely tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő bánásmódban kell részesíteni. A szociális 

                                                 
6 HL L 289., 2005.11.3., 15. o. 
7 HL L 16., 2004.1.23., 44. o. 
8 HL L 18., 1997.1.21., 1. o. 
9 HL L 255., 2005.9.30., 22. o. 
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biztonság ágait a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet10 határozza meg. A 
1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK 
rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által 
pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való 
kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet11 
kiterjeszti a harmadik országok azon állampolgáraira, akik legálisan 
tartózkodnak az Európai Unió területén, és akiknek helyzete több tagállamot is 
érint. Ezen irányelvnek a szociális biztonság területén alkalmazott egyenlő 
bánásmódra vonatkozó rendelkezései azon személyekre is kiterjednek, akik 
valamely harmadik országból érkeznek közvetlenül egy tagállamba. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem ruházhatja fel őket több joggal, mint amennyiről a 
szociális biztonság területén már meglévő közösségi jogszabályok rendelkeznek 
a harmadik országok azon állampolgárai számára, akiknek helyzete több 
tagállamot is érint. 

17. Mivel a tervezett irányelv céljait – nevezetesen a harmadik országok 
állampolgárainak valamely tagállam területén történő munkavállalását szolgáló 
összevont engedély kiállítására irányuló összevont kérelmezési eljárás 
meghatározását, illetve a harmadik országból származó és valamely tagállamban 
legálisan tartózkodó munkavállalók jogainak biztosítását – a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani, és azok az irányelv terjedelme vagy hatásai 
miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket 
fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket. 

18. Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és elismeri az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezményben foglalt elveket, és ezt az irányelvet 
ennek megfelelően kell végrehajtani.  

19. A tagállamoknak ezen irányelv rendelkezéseit úgy kell végrehajtaniuk, hogy ne 
kerüljön sor megkülönböztetésre nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyon, születés, fogyatékosság, kor 
vagy nemi beállítottság alapján, különösen a személyek közötti, faji- vagy 
etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvvel12 és a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvvel13 összhangban. 

                                                 
10 HL L 149., 1971.7.5., 2. o. 
11 HL L 124., 2003.5.20., 1. o. 
12 HL L 180., 2000.7.19., 22. o. 
13 HL L 303., 2000.12.2., 16. o. 
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20. [Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló 
jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban és az említett jegyzőkönyv 4. 
cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ezen irányelv 
elfogadásában, annak alkalmazása ezekre nem kötelező, és annak hatálya nem 
terjed ki ezekre.] 

21. Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével 
összhangban Dánia nem vesz részt ezen irányelv elfogadásában, és annak 
alkalmazása rá nem kötelező, és annak hatálya nem terjed ki rá, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. cikk 

Célkitűzés 

Ezen irányelv célja a következő: 

a) a harmadik országok állampolgárai számára a valamely tagállam területén történő 
tartózkodás és munkavállalás céljából kiállított összevont engedélyre irányuló összevont 
kérelmezési eljárás meghatározása tartózkodásuk engedélyezésének leegyszerűsítése és 
jogállásuk ellenőrzésének megkönnyítése érdekében, valamint 

b) a harmadik országok a tagállamokban legálisan tartózkodó állampolgáraira vonatkozó 
közös jogok meghatározása. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

Ezen irányelv alkalmazásában: 

a) „harmadik ország állampolgára”: az a személy, aki a Szerződés 17. cikke (1) 
bekezdésének értelmében nem az Unió polgára; 

b) „harmadik országból származó munkavállaló”: harmadik ország azon 
állampolgára, aki valamely tagállam területén tartózkodásra jogosult, és abban a 
tagállamban legálisan munkavállalásra jogosult; 

c) „összevont engedély”: a tagállamok valamelyikének hatóságai által kiállított 
bármilyen típusú engedély, amely feljogosítja a harmadik ország állampolgárát a 
területén való tartózkodásra és munkavállalásra; 
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d) „összevont kérelmezési eljárás”: olyan eljárás, amely egy harmadik ország 
állampolgárának valamely tagállam területén történő tartózkodásának és 
munkavállalásának engedélyezésére irányuló kérelem alapján összevont 
engedélyről kiadott határozathoz vezet a harmadik ország adott állampolgára 
tekintetében. 

3. cikk 

Hatály 

1. Ez az irányelv a következőkre alkalmazandó: 

a) harmadik országok valamely tagállam területén tartózkodni vagy munkát vállalni 
kívánó állampolgárai, valamint 

b) harmadik országokból származó, valamely tagállam területén legálisan tartózkodó 
munkavállalók. 

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó a harmadik országok azon állampolgáraira, 

a) akik olyan uniós polgárok családtagjai, akik a Közösségen belüli szabad mozgáshoz 
való jogukat gyakorolták vagy gyakorolják; 

b) akik kiküldetésük ideje alatt a 96/71/EK irányelv hatálya alá tartoznak; 

c) akik a kereskedelemhez és beruházásokhoz kapcsolódó természetes személyek 
bizonyos csoportjainak belépését és ideiglenes tartózkodását megkönnyítő nemzetközi 
megállapodásban foglalt kötelezettségek keretében lépnek be valamely tagállam 
területére, különösen az Európai Közösség GATS-kötelezettségvállalásai értelmében a 
vállalaton belül áthelyezett személyek, a szerződéses szolgáltatók és felsőfokú 
végzettséggel rendelkező gyakornokok; 

d) akiknek hat hónapot meg nem haladó időszakra engedélyezték a valamely tagállam 
területére való belépést bármely tizenkét hónapos időszakban szezonális munkavállalás 
céljából; 

e) akik kérelmezték menekültként való elismerésüket, és akiknek a kérelmével 
kapcsolatban még nem született végleges határozat; 

f) akik valamely tagállamban tartózkodnak és ott nemzetközi védelmet kérnek, vagy 
ideiglenes védelmi rendszerben vesznek részt; 

g) akik huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást szereztek a 2003/109/EK 
irányelv szerint; 

h) akiknek a kitoloncolását ténybeli vagy jogi indokok miatt felfüggesztették. 
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II. fejezet 

Összevont kérelmezési eljárás és összevont engedély 

4. cikk 

Összevont kérelmezési eljárás 

1. A valamely tagállamban való tartózkodásra és munkavállalásra irányuló kérelmet 
összevont kérelmezési eljárás keretében kell benyújtani. 

2. A tagállamok megvizsgálják a kérelmet, és amennyiben a kérelmező megfelel a 
nemzeti jogban meghatározott feltételeknek, határozatot fogadnak el az összevont 
engedély megadásáról, módosításáról vagy megújításáról. Az összevont engedély 
megadásáról, módosításáról vagy megújításáról szóló határozat egyetlen közigazgatási 
rendelkezés keretében kiállított olyan kombinált okirat, amely magában foglalja mind a 
tartózkodási, mind a munkavállalási engedélyt. 

5. cikk 

Illetékes hatóság 

1. A tagállamok kijelölik a kérelem fogadására és az összevont engedély kiállítására 
illetékes hatóságot. 

2. A kijelölt hatóság feldolgozza a kérelmet, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 
kérelem benyújtásától számított három hónapon belül határozatot hoz a kérelemről. 

Az első albekezdésben említett határidő kivételes esetben a kérelem elbírálásának 
összetettségére való tekintettel meghosszabbítható. 

3. A kijelölt hatóság írásban értesíti a kérelmezőt a határozatáról a vonatkozó 
jogszabályokban előírt értesítési eljárással összhangban. 

4. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló információk nem megfelelőek, a kijelölt 
hatóság értesíti a kérelmezőt arról, milyen kiegészítő információk szükségesek. A (2) 
bekezdésben említett időszak megszakad mindaddig, amíg a hatóságok a kért kiegészítő 
információkat meg nem kapják. 

6. cikk 

Összevont engedély 

1. A tagállamok az összevont engedélyt az 1030/2002/EK rendeletben meghatározott 
egységes formátumban állítják ki, és a munkavállalási engedélyre vonatkozó 
információkat az említett rendelet melléklete a) bekezdése 7.5-9. pontjának megfelelően 
tüntetik fel. 
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2. A munkaerőpiachoz való hozzáférés igazolására a tagállamok nem állítanak ki 
semmilyen további engedélyt, különösen semmilyen munkavállalási engedélyt. 

7. cikk 

Nem munkavállalási célú tartózkodási engedély 

1. Az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedélyek kiállításakor a tagállamok 
az engedély típusától függetlenül minden esetben feltüntetik a munkavállalás 
engedélyezésére vonatkozó információkat. 2. A munkaerőpiachoz való hozzáférés 
igazolására a tagállamok nem állítanak ki semmilyen további engedélyt, különösen 
semmilyen munkavállalási engedélyt. 

8. cikk 

Jogorvoslat 

1. A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy 
megújításának megtagadásáról, az összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról a nemzeti vagy közösségi jogban meghatározott szempontok alapján 
hozott határozat okát a határozatról szóló értesítésben közölni kell. 

2. A kérelem elutasításáról, az összevont engedély megadásának, módosításának vagy 
megújításának megtagadásáról, az összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal szemben az érintett tagállam bíróságaihoz lehet 
fordulni. Az írásos értesítésben meg kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges 
jogorvoslati eljárásokat és az eljárások megindítására előírt határidőt. 

9. cikk 

Az információhoz való hozzáférés 

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy értesítsék a 
harmadik ország állampolgárát és annak leendő munkaadóját valamennyi olyan igazoló 
okmányról, amellyel ki kell egészíteniük a kérelmet.  

10. cikk 

Díjak 

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek ezen irányelvvel összhangban történő 
kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak nagyságát arányosan kell meghatározni, és az 
alapulhat a ténylegesen nyújtott szolgáltatás elvén.  

11. cikk 

Az összevont engedély alapján nyújtott jogok  

1. Az összevont engedély érvényességi ideje alatt legalább a következőkre jogosítja fel a 
birtokosát: 
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a) belépés, ismételt belépés és tartózkodás az összevont engedélyt kiállító tagállam 
területén;  

b) átutazás más tagállamok területén az a) pontban meghatározott jogok gyakorlása 
céljából; 

c) szabad tartózkodás az összevont engedélyt kiállító tagállam teljes területén a nemzeti 
jogszabályok által biztonsági okokból meghatározott korlátok között;  

d) az összevont engedélyben meghatározott tevékenységek folytatása;  

e) tájékozódás az ezen irányelv vagy a nemzeti jogszabályok által az engedély kapcsán az 
illetőre ruházott jogokról. 

III. fejezet 

Egyenlő bánásmódhoz való jog 

12. cikk 

1. A harmadik országokból származó munkavállalók legalább a következők tekintetében 
egyenlő bánásmódban részesülnek a tagállamok állampolgáraival: 

a) munkafeltételek, beleértve a fizetést és az elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot;  

b) egyesülési és társulási szabadság, valamint a munkavállalókat vagy munkaadókat 
képviselő szervezet tagságába történő belépés szabadsága, illetve bármely olyan 
szervezetben való tagság szabadsága, amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást űznek, 
beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket is, a közrendre és a közbiztonságra 
vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül; 

c) oktatás és szakképzés, 

d) oklevelek, bizonyítványok és más szakképesítések elismerése a vonatkozó nemzeti 
eljárásokkal összhangban; 

e) a szociális biztonság ágai a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 71. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet meghatározása szerint. Az 
1408/71/EGK rendelet és annak végrehajtó rendelete, az 574/72/EGK rendelet 
rendelkezéseit valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állampolgárságuk 
okán nem érintett állampolgáraira kiterjesztő 859/2003/EK rendeletet megfelelően 
alkalmazni kell; 

f) harmadik országba való költözés esetén a megszerzett nyugdíjak kifizetése; 

g) adókedvezmények; 
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h) hozzáférés a nyilvánosság rendelkezésére bocsátott árukhoz és szolgáltatásokhoz, 
valamint ilyen áruk és szolgáltatások biztosítása, beleértve a lakáshoz jutási eljárásokat 
és a munkaközvetítő irodák által nyújtott támogatást.  

2. A tagállamok a következő esetekben korlátozhatják az állampolgáraikkal való egyenlő 
bánásmódot:  

a) az oktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférés céljából megkövetelhetik a 
megfelelő szintű nyelvtudás igazolását. A felsőoktatáshoz való hozzáférés különleges 
oktatási előfeltételek teljesítésétől tehető függővé; 

b) korlátozhatják az (1) bekezdés c) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a 
tanulmányi ösztöndíjak terén; 

c) korlátozhatják az (1) bekezdés h) pontja alapján az illetőre ruházott jogokat a 
közszféra keretében történő lakáshoz jutás tekintetében olyan esetekre, amikor a 
harmadik ország állampolgára legalább három éve tartózkodik vagy jogosult tartózkodni 
a tagállam területén; 

d) korlátozhatják az (1) bekezdés a), b) és g) pontja alapján a harmadik országokból 
származó munkavállalókra ruházott jogokat azon személyekre, akik alkalmazásban 
állnak; 

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja alapján a harmadik országokból származó 
munkavállalókra ruházott jogokat azon személyekre, akik alkalmazásban állnak, kivéve a 
munkanélküli juttatások területén. 

13. cikk 

Kedvezőbb rendelkezések 

1. Ez az irányelv nem érinti az alábbi kedvezőbb rendelkezéseket: 

a) a közösségi jogszabályok, beleértve az egyrészről a Közösség vagy a Közösség és 
tagállamai, másrészről egy vagy több harmadik ország közötti kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodásokat, 

b) az egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött két- vagy 
többoldalú megállapodások. 

2. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv hatálya 
alá tartozó személyekre nézve kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el, illetve tartsanak 
fenn. 
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IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

14. cikk 

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy a harmadik országok állampolgárainak a területére 
munkavállalási céllal történő belépésére és tartózkodására vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban rendszeresen frissített információkat bocsát a nyilvánosság rendelkezésére.  

Jelentés 

15. cikk 

1. A Bizottság időről időre, és első ízben a 16. cikkben meghatározott időponttól 
számított legfeljebb három éven belül jelentést készít az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak ezen irányelvnek a tagállamokban történő alkalmazására 
vonatkozóan, és amennyiben szükségesnek ítéli, javaslatot tesz az esetleges 
módosításokra.  

2. A tagállamok évente, és elsőként legkésőbb [ezen irányelv átültetésétől 
számított egy év múlva]. április 1-jén – a 2006/688/EK határozatban létrehozott 
hálózat útján – közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal azokat a 
statisztikákat, amelyek a harmadik országok állampolgárainak az előző naptári 
évben kiadott, megújított vagy visszavont összevont engedélyek számára 
vonatkoznak, megjelölve a személyek állampolgárságát és foglalkozását. A 
tartózkodásra jogosult családtagokkal kapcsolatos statisztikákat hasonlóképpen 
közölni kell.  

Átültetés 

16. cikk 

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb […]-
ig megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelést mutató 
táblázatot. 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre 
az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell 
fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen elfogadnak. 
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Hatálybalépés  

17. cikk 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. 

Címzettek 

15. cikk 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.  

 a Tanács részéről 
 az elnök 
  


