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Módosítás 24
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A munkavállalók szabad mozgása az 
EU polgárainak egyik alapszabadsága és a 
belső piac egyik alappillére, amelyet az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
45. cikke foglal magában. Érvényesítését 
uniós jogszabályok dolgozzák ki, amelyek 
az uniós polgárok és családtagjaik számára 
biztosított jogok teljes körű gyakorlásának 
szavatolását célozzák.

(1) A munkavállalók szabad mozgása az 
EU polgárainak egyik alapszabadsága és 
alapjoga, valamint a belső piac egyik 
alappillére, amelyet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 45. cikke 
foglal magában. A munkavállalók szabad 
mozgásához kapcsolódó jogokat 
jogállásától függetlenül valamennyi 
érintett személy számára biztosítani kell. 
Érvényesítését uniós jogszabályok 
dolgozzák ki, amelyek az uniós polgárok és 
családtagjaik számára biztosított jogok 
teljes körű gyakorlásának szavatolását 
célozzák. Elengedhetetlen annak 
biztosítása, hogy ezen alapvető szabadság 
tekintetében mindenkor figyelembe vegyék 
a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét és 
az esélyegyenlőség Unió-szerte történő 
előmozdítását.

Or. en

Módosítás 25
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac kifejlesztésének 
is egyik alapeleme, mivel lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók a nagy mértékű 
munkanélküliség sújtotta területekről a 
munkaerőben szűkölködő régiókba 

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac kifejlesztésének 
is egyik alapeleme, mivel lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók a munkaerőben 
szűkölködő régiókba költözzenek, több 
embert segít hozzá a képességeinek jobban 
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költözzenek, több embert segít hozzá a 
képességeinek jobban megfelelő állás 
megtalálásához, és elősegíti a munkaerő-
piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

megfelelő állás megtalálásához, és elősegíti 
a munkaerő-piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

Or. de

Módosítás 26
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac kifejlesztésének 
is egyik alapeleme, mivel lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók a nagy mértékű 
munkanélküliség sújtotta területekről a 
munkaerőben szűkölködő régiókba 
költözzenek, több embert segít hozzá a 
képességeinek jobban megfelelő állás 
megtalálásához, és elősegíti a munkaerő-
piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac kifejlesztésének 
is egyik alapeleme, mivel lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók a munkaerőben 
szűkölködő régiókba költözzenek, több 
embert segít hozzá a képességeinek jobban 
megfelelő állás megtalálásához, és elősegíti 
a munkaerő-piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

Or. en

Módosítás 27
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unión belül elő kell segíteni az 
önkéntes mobilitást. A munkavállalók 
szabad mozgása azonban nem vezethet a 
származási országban a lehetőségek 
hiánya miatti agyelszíváshoz. Az ilyen 
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jellegű agyelszívás nem nyújt tartós 
megoldást a válságok és a súlyos 
munkanélküliség leküzdéséhez.

Or. de

Módosítás 28
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A 
megkülönböztetéssel szembeni 
védelemnek azokra a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató munkavállalókra is 
vonatkoznia kell, akik másik tagállamban
végzik munkájukat, mint amelyben a 
lakóhelyük van.

Or. de

Módosítás 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. Az eljárási 
és végrehajtási jogokat – amelyek a 
polgárok jogérvényesítését lehetővé tevő 
alapvető eszközök – az Unión belül mozgó 
valamennyi polgár számára biztosítani 
kell jogállásuktól, vagy attól függetlenül, 
hogy a 45. cikk vagy más rendelkezések 
értelmében egy másik tagállamba 
költöznek-e.

Or. en

Módosítás 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra.
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jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

Or. en

Módosítás 31
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen – ideértve 
az uniós jogszabályokkal összhangban a 
lakóhely szerinti hátrányos 
megkülönböztetés nélkül a határ menti 
ingázó munkavállalókat –, mivel a fogadó 
tagállam polgáraiéval egyenlő bánásmódot 
biztosít számukra. A munkavállalókkal 
szembeni egyenlő bánásmódot az érintett 
tagállam hatályos előírásaival 
összhangban mindenkor tiszteletben kell 
tartani, függetlenül attól, hogy ezeket az 
előírásokat a nemzeti jogban vagy 
kollektív szerződésekben határozzák meg. 
A munkavállalók szabad mozgása soha 
nem használható az egyenlő bánásmód 
megsértésére. A szabad mozgáshoz való 
jogot meg kell különböztetni a 
szolgáltatásnyújtás szabadságától, amely a 
vállalkozások azon jogát jelenti, hogy 
másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, amihez ideiglenesen egy 
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másik tagállamba küldhetik („kiküldhetik”) 
saját munkavállalóikat, hogy ott 
elvégezzék a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges munkát.

Or. en

Módosítás 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.
Ugyanakkor a hátrányos 
megkülönböztetés nem gazdasági 
szempontból értelmezendő. A 
munkavállalók szabad mozgását az 
egységes piacon jelentkező szükséglet 
elfogadásának kell tekinteni, és mind a 
munkáltatók, mind a munkavállalók 
számára kedvezőnek kell lennie, mivel ez 
a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 
közötti eltérések megszüntetésére irányuló 
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leghatékonyabb intézkedés.

Or. en

Módosítás 33
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Az EUMSZ 
45. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a 
jog a foglalkoztatás, a javadalmazás és 
egyéb munkafeltételek tekintetében 
védelmezi a munkavállalókat az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés ellen, mivel a fogadó 
tagállam polgáraiéval egyenlő bánásmódot 
biztosít számukra. A szabad mozgáshoz 
való jogot meg kell különböztetni a 
szolgáltatásnyújtás szabadságától, amely a 
vállalkozások azon jogát jelenti, hogy 
másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, amihez ideiglenesen egy 
másik tagállamba küldhetik („kiküldhetik”) 
saját munkavállalóikat, hogy ott 
elvégezzék a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges munkát.

Or. en

Módosítás 34
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása (3) A munkavállalók szabad mozgása 



PE519.521v02-00 10/97 AM\1004217HU.doc

HU

minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 
szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban 
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás, a 
felmondás, az adó-, illetve a szociális 
kedvezmények és egyéb munkafeltételek 
tekintetében védelmezi a munkavállalókat 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés ellen, mivel a fogadó 
tagállam polgáraiéval egyenlő bánásmódot 
biztosít számukra. A szabad mozgáshoz 
való jogot meg kell különböztetni a 
szolgáltatásnyújtás szabadságától, amely a 
vállalkozások azon jogát jelenti, hogy 
másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, amihez ideiglenesen egy 
másik tagállamba küldhetik („kiküldhetik”) 
saját munkavállalóikat, hogy ott 
elvégezzék a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges munkát.

Or. nl

Módosítás 35
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament álláspontjával 
összhangban felhívja a Bizottságot, hogy 
tegyen olyan saját intézkedéseket, amelyek 
célja a munkavállalók mobilitásának 
előmozdítása és a hátrányos 
megkülönböztetéssel szembeni védelem 
biztosítása.

Or. de

Módosítás 36
Marije Cornelissen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló munkavállalók és családtagjaik 
számára az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 45. cikke 
biztosítja a lényegi jogokat ennek az 
alapvető szabadságnak az 
érvényesítéséhez; e jogokat a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet állapítja meg.

(4) A munkavállalók szabad mozgáshoz
való joga jelentős hatást gyakorol a 
munkavállalók és partnerük családi 
életére, tanulmányi és szakmai döntéseire;
a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló 
munkavállalók és családtagjaik számára az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 45. cikke biztosítja a lényegi 
jogokat ennek az alapvető szabadságnak az 
érvényesítéséhez; e jogokat a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a 2004. április 29-i 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv állapítja meg. A 492/2011/EU 
rendelet, a 2004/38/EK irányelv és ezen 
irányelv alkalmazása során a tagállamok 
az Alapjogi Charta 21. cikkében 
felsoroltak – köztük a szexuális 
irányultság – alapján semmilyen 
megkülönböztetést nem alkalmazhatnak a 
munkavállalókkal és családtagjaikkal 
szemben.

Or. en

Módosítás 37
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A migráns munkavállalók szexuális 
irányultság vagy világnézeti döntések 
alapján történő bármilyen 
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megkülönböztetésének elkerülése 
érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a különböző 
törvényes élettársi kapcsolatok és az 
azokból származó jogok kölcsönös 
elismeréséről. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a gyermekek 
örökbefogadásából származó jogok 
tiszteletben tartásáról is, mivel ez a 
munkavállalás céljából másik tagállamba 
történő költözés mérlegelésének egyik 
előfeltétele.

Or. en

Módosítás 38
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése még mindig nagy 
kihívást jelent, és számos munkavállaló, 
munkáltató és közigazgatási szerv még ma 
is kevéssé ismeri az uniós polgárok ehhez 
kapcsolódó jogait. A polgárok egy része 
még ma is elszenvedi az állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetést, ha 
egyik tagállamból a másikba költözik. Az 
érintett munkavállalók a faj vagy etnikai 
származás, vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, kor, illetve szexuális 
irányultság vagy nem alapján történő 
többszörös megkülönböztetés súlyos 
hatásaitól is szenvednek. A jogszabályok 
és gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell. Ez a szakadék a 
háztartási alkalmazottakhoz, a 
fogyatékossággal élő vagy írástudatlan 
személyekhez hasonló veszélyeztetett 
csoportok esetében továbbra is fennáll. E 
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csoportok számára a más tagállamban 
való munkavégzéshez való joguk 
gyakorlásának lehetővé tétele érdekében 
ezért különleges intézkedéseket kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 39
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell, valamint a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogának megsértése esetén egyértelműbb 
szankciókat kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 40
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
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mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.

mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része – továbbá a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató munkavállalók 
csoportja – még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.

Or. de

Módosítás 41
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést – a határ menti ingázó 
munkavállalók esetében pedig a lakóhely 
szerinti hátrányos megkülönböztetést –, ha 
egyik tagállamból a másikba költözik. A 
jogszabályok és gyakorlati alkalmazásuk 
között tehát szakadék tátong, ezért ezzel a 
kérdéssel foglalkozni kell.

Or. en

Módosítás 42
Ole Christensen
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2010 júliusi, „A 
munkavállalók szabad mozgásának 
megerősítése: jogok és jelentősebb 
fejlemények” című közleményében 
hangsúlyozta, tovább vizsgálja, hogy 
milyen megoldásokat lehet találni az uniós 
migráns munkavállalókkal és 
családtagjaikkal kapcsolatban felmerülő új 
igényekre és kihívásokra (különösen a 
mobilitás új formáinak összefüggésében), 
és hogy az egységes piac új stratégiájának 
fényében megvizsgálja, hogy miként lehet 
a szabad mozgáshoz való jogaikat gyakorló 
uniós migráns munkavállalókra és 
családtagjaikra vonatkozóan az egyenlő 
bánásmód elvének hatékony végrehajtását 
szolgáló mechanizmusokat ösztönözni és 
fejleszteni.

(6) A Bizottság 2010 júliusi, „A 
munkavállalók szabad mozgásának 
megerősítése: jogok és jelentősebb 
fejlemények” című közleményében 
hangsúlyozta, tovább vizsgálja, hogy 
milyen megoldásokat lehet találni az uniós 
migráns munkavállalókkal és 
családtagjaikkal kapcsolatban felmerülő új 
igényekre és kihívásokra (különösen a 
mobilitás új formáinak összefüggésében), 
és hogy az egységes piac új stratégiájának 
fényében megvizsgálja, hogy miként lehet 
a szabad mozgáshoz való jogaikat gyakorló 
uniós migráns és utazó munkavállalókra és 
családtagjaikra vonatkozóan az egyenlő 
bánásmód elvének hatékony végrehajtását 
szolgáló mechanizmusokat ösztönözni és 
fejleszteni.

Or. en

Módosítás 43
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2010 júliusi, „A 
munkavállalók szabad mozgásának 
megerősítése: jogok és jelentősebb 
fejlemények” című közleményében 
hangsúlyozta, tovább vizsgálja, hogy 
milyen megoldásokat lehet találni az uniós 
migráns munkavállalókkal és 
családtagjaikkal kapcsolatban felmerülő új 
igényekre és kihívásokra (különösen a 
mobilitás új formáinak összefüggésében), 
és hogy az egységes piac új stratégiájának 
fényében megvizsgálja, hogy miként lehet 

(6) A Bizottság 2010 júliusi, „A 
munkavállalók szabad mozgásának 
megerősítése: jogok és jelentősebb 
fejlemények” című közleményében 
hangsúlyozta, tovább vizsgálja, hogy 
milyen megoldásokat lehet találni az uniós 
migráns munkavállalókkal és 
családtagjaikkal kapcsolatban felmerülő új 
igényekre és kihívásokra (különösen a 
mobilitás új formáinak összefüggésében), 
és hogy az egységes piac új stratégiájának 
fényében megvizsgálja, hogy miként lehet 
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a szabad mozgáshoz való jogaikat gyakorló 
uniós migráns munkavállalókra és 
családtagjaikra vonatkozóan az egyenlő 
bánásmód elvének hatékony végrehajtását 
szolgáló mechanizmusokat ösztönözni és 
fejleszteni.

a szabad mozgáshoz való jogaikat gyakorló 
uniós munkavállalókra és családtagjaikra 
vonatkozóan az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony végrehajtását szolgáló 
mechanizmusokat ösztönözni és 
fejleszteni.

Or. en

Módosítás 44
Traian Ungureanu, Bauer Edit

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Parlament 
2011. december 15-én elfogadta a 
munkavállalók Európai Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló állásfoglalását,
amelyben egyértelműen olyan 
intézkedésekre szólít fel, amelyek 
biztosítják e jog uniós polgárokat érintő 
alkalmazását az Európai Unió egészének 
javára, valamint az egységes piac 
kialakításának és az uniós munkaerőpiac 
létrehozásának felgyorsítása érdekében.

Or. en

Módosítás 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A „2010. évi jelentés az uniós 
polgárságról – Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok 
felszámolása” című 2010. október 27-i 

(7) A „2010. évi jelentés az uniós 
polgárságról – Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok 
felszámolása” című 2010. október 27-i 
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jelentésében a Bizottság megállapította, 
hogy a szabad mozgáshoz való jogra 
vonatkozó uniós jogszabályok tagállamok 
szerint eltérő és helytelen alkalmazása az 
egyik fő akadálya annak, hogy az uniós 
polgárok jogaikat ténylegesen 
érvényesítsék. Ennek megfelelően a 
Bizottság bejelentette: szándéka, hogy „az 
uniós szabályok – beleértve a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát – szigorú 
érvényesítésével, az uniós szabályok 
alkalmazása helyes gyakorlatainak és 
fokozott ismeretének előmozdításával és az 
uniós polgárok szabad mozgáshoz való 
jogukkal kapcsolatos tájékoztatásának 
fokozásával megkönnyítse az uniós 
polgárok és harmadik országbeli 
családtagjaik szabad mozgását” (az uniós 
polgárságról szóló 2010. évi jelentés 15. 
intézkedése).

jelentésében a Bizottság megállapította, 
hogy a szabad mozgáshoz való jogra 
vonatkozó uniós jogszabályok tagállamok 
szerint eltérő és helytelen alkalmazása az 
egyik fő akadálya annak, hogy az uniós 
polgárok jogaikat ténylegesen 
érvényesítsék. Ennek megfelelően a 
Bizottság bejelentette: szándéka, hogy „az 
uniós szabályok – beleértve a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát – szigorú 
érvényesítésével, az uniós szabályok 
alkalmazása helyes gyakorlatainak és 
fokozott ismeretének előmozdításával és az 
uniós polgárok szabad mozgáshoz való 
jogukkal kapcsolatos tájékoztatásának 
fokozásával megkönnyítse az uniós 
polgárok és harmadik országbeli 
családtagjaik szabad mozgását” (az uniós 
polgárságról szóló 2010. évi jelentés 15. 
intézkedése). Ezen túlmenően az Európai 
Bizottság az uniós polgárságról szóló 
2013. évi jelentésben31 kitért az Unióban 
élő, munkát vállaló és utazó uniós 
polgárokat érintő adminisztratív 
akadályok felszámolásának és a rájuk 
vonatkozó eljárások egyszerűsítésének 
szükségességére; a polgárok szabad 
mozgáshoz való jogának gyakorlását 
előmozdító eszközökhöz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférésnek 
ezen intézkedések szerves részét kell 
képeznie.
__________________
31 COM(2013)0269

Or. en

Módosítás 46
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A „2010. évi jelentés az uniós 
polgárságról – Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok 
felszámolása” című 2010. október 27-i 
jelentésében a Bizottság megállapította, 
hogy a szabad mozgáshoz való jogra 
vonatkozó uniós jogszabályok tagállamok 
szerint eltérő és helytelen alkalmazása az 
egyik fő akadálya annak, hogy az uniós 
polgárok jogaikat ténylegesen 
érvényesítsék. Ennek megfelelően a 
Bizottság bejelentette: szándéka, hogy „az 
uniós szabályok – beleértve a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát – szigorú 
érvényesítésével, az uniós szabályok 
alkalmazása helyes gyakorlatainak és 
fokozott ismeretének előmozdításával és az 
uniós polgárok szabad mozgáshoz való 
jogukkal kapcsolatos tájékoztatásának 
fokozásával megkönnyítse az uniós 
polgárok és harmadik országbeli 
családtagjaik szabad mozgását” (az uniós 
polgárságról szóló 2010. évi jelentés 15. 
intézkedése).

(7) A „2010. évi jelentés az uniós 
polgárságról – Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok 
felszámolása” című 2010. október 27-i 
jelentésében a Bizottság megállapította, 
hogy a szabad mozgáshoz való jogra 
vonatkozó uniós jogszabályok tagállamok 
szerint eltérő és helytelen alkalmazása az 
egyik fő akadálya annak, hogy az uniós 
polgárok jogaikat ténylegesen 
érvényesítsék. Emellett a más uniós 
tagállamban szerzett diploma nem 
elismerése is akadályt jelent. Ennek 
megfelelően a Bizottság bejelentette: 
szándéka, hogy „az uniós szabályok –
beleértve a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát – szigorú érvényesítésével, az 
uniós szabályok alkalmazása helyes 
gyakorlatainak és fokozott ismeretének 
előmozdításával és az uniós polgárok 
szabad mozgáshoz való jogukkal 
kapcsolatos tájékoztatásának fokozásával 
megkönnyítse az uniós polgárok és 
harmadik országbeli családtagjaik szabad 
mozgását” (az uniós polgárságról szóló 
2010. évi jelentés 15. intézkedése), 
valamint ugyanez a célja az egyéb 
jogszabályokban – például a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben
– rögzített idevágó rendelkezésekkel 
kapcsolatos tájékoztatás fokozásának is.

Or. nl

Módosítás 47
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2012. április 18-i „foglalkoztatási 
csomagjában” (Út a munkahelyteremtő 
fellendülés felé című közlemény), a 
Bizottság bejelentette, hogy „jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, hogy biztosítsa a 
mobilis munkavállalók támogatását 
(tájékoztatás és tanácsadás) a Szerződésből 
és a munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletből 
eredő jogok gyakorlásával kapcsolatban”.

(8) 2012. április 18-i „foglalkoztatási 
csomagjában” (Út a munkahelyteremtő 
fellendülés felé című közlemény) , a 
Bizottság bejelentette, hogy „jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, hogy biztosítsa a 
mobilis munkavállalók támogatását 
(tájékoztatás és tanácsadás) a Szerződésből 
és a munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletből 
eredő jogok gyakorlásával kapcsolatban” 
és sürgette a tagállamokat, hogy hívják fel 
a figyelmet a megkülönböztetésellenes, 
valamint a nemek közötti egyenlőségről és 
a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 
uniós jogszabályok által biztosított 
jogokra és tegyék lehetővé azok 
gyakorlását, továbbá – a Bíróság 
jogértelmezése szerinti uniós jognak 
megfelelően – biztosítsanak (könnyebb) 
hozzáférést az uniós polgárok számára a 
közszolgálati álláshelyekhez. A Bizottság 
arra is sürgette a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról szóló 
2006/54/EK irányelv teljes körű 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 48
Traian Ungureanu, Bauer Edit

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A munkavállalók jogainak védelme 
szempontjából alapvető a jogszabályok 
megfelelő és hatékony alkalmazása és 
érvényesítése, mert a nem megfelelő 

(9) A munkavállalók jogainak védelme 
szempontjából alapvető a jelenlegi uniós
jogszabályok és végrehajtási intézkedések
megfelelő és hatékony alkalmazása, mert a 
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érvényesítés meggyengíti az e területen 
alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát.

nem megfelelő érvényesítés meggyengíti 
az e területen alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát. E célból az Uniónak 
kiegyensúlyozott módon, a lehetséges 
joghézagokat elkerülve kell eljárnia. A 
jogszabályokban mind a munkáltatók, 
mind a munkavállalók jogaira és 
kötelezettségeire ki kell térni.

Or. en

Módosítás 49
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A munkavállalók jogainak védelme 
szempontjából alapvető a jogszabályok
megfelelő és hatékony alkalmazása és 
érvényesítése, mert a nem megfelelő 
érvényesítés meggyengíti az e területen 
alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát.

(9) A munkavállalók jogainak védelme 
szempontjából alapvető a jogok megfelelő 
és hatékony alkalmazása és érvényesítése, 
valamint ismerete, mert a nem megfelelő 
érvényesítés meggyengíti az e területen 
alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát, és veszélyezteti az uniós 
polgárok jogait és védelmét.

Or. en

Módosítás 50
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A munkavállalók jogainak védelme 
szempontjából alapvető a jogszabályok 
megfelelő és hatékony alkalmazása és 
érvényesítése, mert a nem megfelelő 
érvényesítés meggyengíti az e területen 

(9) A munkavállalók jogainak védelme és 
az egyenlő bánásmód biztosítása
szempontjából alapvető a jogszabályok 
megfelelő és hatékony alkalmazása és 
érvényesítése, mert a Szerződés 
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alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát.

45. cikkének, valamint a 
492/2011/EU rendeletnek a nem 
megfelelő érvényesítése meggyengíti az e 
területen alkalmazandó uniós előírások 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 51
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A munkavállalók szabad mozgáshoz 
való jogáról szóló uniós jogszabályok által 
biztosított jogok hatékonyabb és 
egyöntetűbb érvényesítése a belső piac 
megfelelő működéséhez is elengedhetetlen.

(10) A munkavállalók szabad mozgáshoz 
való jogáról szóló uniós jogszabályok által 
biztosított jogok hatékonyabb és 
egyöntetűbb, az érintett csoportok 
széttagolódása nélküli érvényesítése a 
belső piac megfelelő működéséhez is 
elengedhetetlen.

Or. en

Módosítás 52
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Javítani kell a szabad mozgásra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 

(11) Javítani kell a szabad mozgásra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók, a munkáltatók és 
képviselőik, valamint a közigazgatási 
szervek tájékozottabbak legyenek a szabad 
mozgáshoz való jogokat illetően, segíteni 
és védeni kell a munkavállalókat és 
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munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

családjaikat e jogaik érvényesítése során, 
és küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 53
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Javítani kell a szabad mozgásra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

(11) Javítani kell a szabad mozgásra 
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat. Ehhez kapcsolódóan a 
tagállamoknak figyelmet kell fordítaniuk 
a fokozott mértékű mobilitás 
mellékhatásaira is, például az 
agyelszívásra és a fiatalok elvándorlására.

Or. en

Módosítás 54
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Javítani kell a szabad mozgásra
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 

(11) Javítani kell a munkavállalóknak a 
492/2011/EU rendelet szerinti szabad 
mozgására vonatkozó uniós jogszabályok 
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munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat. E célból következetesen 
felül kell vizsgálni a 91/533/EGK tanácsi 
irányelvet. A munkavállalóknak továbbá a 
tagállamokkal szemben önálló jogot kell 
biztosítani a tájékoztatáshoz.

Or. de

Módosítás 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Javítani kell a szabad mozgásra
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

(11) Javítani kell a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

Or. pl

Módosítás 56
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Javítani kell a szabad mozgásra
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

(11) Javítani kell a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat. Ennek érdekében 
figyelemmel kell kísérni a Tanács 
91/533/EGK irányelvének32 következetes 
végrehajtását. A 96/71/EK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban a 
szolgáltatások szabad mozgása keretében 
kiküldetést teljesítő munkavállalókat a 
munkaadónak a kiküldetés előtt 
tájékoztatnia kell a nekik fizetendő 
javadalmazásról és más 
munkakörülményekről.
32 A Tanács 1991. október 14-i 
91/533/EGK irányelve a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről, 
HL L 288., 1991.10.18., 32–35. o.

Or. nl

Módosítás 57
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogára vonatkozó alapvető jogszabályok 
helyes alkalmazását és felügyeljék azok 
betartását, a tagállamoknak is meg kell 
hozniuk a megfelelő intézkedéseket, 

(12) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogára és az egyenlő bánásmódra
vonatkozó alapvető jogszabályok helyes 
alkalmazását és felügyeljék azok betartását, 
a tagállamoknak is meg kell hozniuk a 
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melyekkel megvédhetik a munkavállalókat 
az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés és a jogaik gyakorlása 
előtt álló indokolatlan akadályok ellen.

megfelelő intézkedéseket, melyekkel 
megvédhetik a munkavállalókat az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés és a jogaik gyakorlása 
előtt álló indokolatlan akadályok – többek 
között a kettős adóztatás – ellen.

Or. en

Módosítás 58
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogára vonatkozó alapvető jogszabályok 
helyes alkalmazását és felügyeljék azok 
betartását, a tagállamoknak is meg kell 
hozniuk a megfelelő intézkedéseket, 
melyekkel megvédhetik a 
munkavállalókat az állampolgárságon 
alapuló megkülönböztetés és a jogaik 
gyakorlása előtt álló indokolatlan 
akadályok ellen.

(12) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogára vonatkozó alapvető jogszabályok 
helyes alkalmazását és felügyeljék azok 
betartását, a tagállamoknak is meg kell 
hozniuk a megfelelő intézkedéseket, 
melyekkel megvédhetik az Európai 
Unióban mozgó személyeket az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés és a jogaik gyakorlása 
előtt álló indokolatlan akadályok ellen.

Or. en

Módosítás 59
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E célból különleges szabályokat kell 
megállapítani a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó alapvető 

(13) E célból – a munkavállalók 
jogállásától függetlenül – különleges 
szabályokat kell megállapítani a 



PE519.521v02-00 26/97 AM\1004217HU.doc

HU

rendelkezések hatékony érvényesítése, 
valamint a Szerződés 45. cikke és a 
492/2011/EU rendelet jobb és egységesebb 
alkalmazása érdekében.

munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozó alapvető rendelkezések 
hatékony érvényesítése, valamint a 
Szerződés 45. cikke és a 492/2011/EU 
rendelet jobb és egységesebb alkalmazása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 60
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az egyes tagállamokban fel kell 
térképezni, hogy mely beosztásokat 
tölthetik be csak az adott ország 
állampolgárai.

Or. nl

Módosítás 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ebben az összefüggésben azoknak a 
munkavállalóknak, akiket 
állampolgárságuk alapján 
megkülönböztetés ért, vagy akiket szabad 
mozgáshoz való jogukban indokolatlanul 
korlátoztak, megfelelő, hatékony jogi 
védelmet és jogorvoslati eszközöket kell 
biztosítani. Amennyiben a tagállamok csak 
igazgatási eljárásokat írnak elő, 
biztosítaniuk kell, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 47. cikkével
összhangban bármely igazgatási eljárást 

(14) Ebben az összefüggésben azoknak az 
uniós munkavállalóknak, akiket 
állampolgárságuk alapján 
megkülönböztetés ért, vagy akiket szabad 
mozgáshoz való jogukban indokolatlanul 
korlátoztak, megfelelő, hatékony jogi 
védelmet és jogorvoslati eszközöket kell 
biztosítani. Amennyiben a tagállamok csak 
igazgatási eljárásokat írnak elő, 
biztosítaniuk kell, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 47. cikkével 
összhangban bármely igazgatási eljárást 
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meg lehessen támadni a bíróság előtt. meg lehessen támadni a bíróság előtt.

Or. en

Módosítás 62
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ebben az összefüggésben azoknak a 
munkavállalóknak, akiket 
állampolgárságuk alapján 
megkülönböztetés ért, vagy akiket szabad 
mozgáshoz való jogukban indokolatlanul 
korlátoztak, megfelelő, hatékony jogi 
védelmet és jogorvoslati eszközöket kell 
biztosítani. Amennyiben a tagállamok csak 
igazgatási eljárásokat írnak elő, 
biztosítaniuk kell, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 47. cikkével 
összhangban bármely igazgatási eljárást 
meg lehessen támadni a bíróság előtt.

(14) Ebben az összefüggésben azoknak a 
munkavállalóknak, akiket 
állampolgárságuk alapján 
megkülönböztetés ért, vagy akiket szabad 
mozgáshoz való jogukban indokolatlanul 
korlátoztak, jogállásuktól függetlenül –
például a 45. cikkben foglalt szabad 
mozgás hatálya alá tartozó, kirendelt, 
kiküldött vagy munkaerő-kölcsönzés 
keretében alkalmazott munkavállalók –
megfelelő, hatékony jogi védelmet és 
jogorvoslati eszközöket kell biztosítani. 
Amennyiben a tagállamok csak igazgatási 
eljárásokat írnak elő, biztosítaniuk kell, 
hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 
47. cikkével összhangban bármely 
igazgatási eljárást meg lehessen támadni a 
bíróság előtt.

Or. en

Módosítás 63
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Nagyobb valószínűséggel tartják 
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tiszteletben a munkavállalók jogait, ha 
érdekképviseleti rendszerbe szerveződnek. 
A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és 
támogatniuk kell a más tagállambeli –
különösen az idénymunkásokhoz, a 
háztartási alkalmazottakhoz vagy a 
szexmunkásokhoz hasonló veszélyeztetett 
– munkavállalók szervezeteit és 
érdekképviseletét.

Or. en

Módosítás 64
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hatékonyabb védelem
biztosításához az egyesületeket és más jogi 
személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 
a tagállamok által meghatározott módon –
a bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban.

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához a munkavállalók jogi 
érdekképviseletére alkalmas egyesületeket 
és más jogi személyeket is fel kell 
jogosítani arra, hogy a tagállami
jogszabályoknak megfelelően – a bíróság 
előtti képviseletre és védelemre vonatkozó 
nemzeti eljárási szabályok sérelme nélkül –
az áldozat nevében vagy érdekében részt 
vehessenek az eljárásokban.

Or. en

Módosítás 65
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához az egyesületeket és más jogi 
személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához a szakszervezeteket,
egyesületeket, szervezeteket vagy más jogi 
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a tagállamok által meghatározott módon –
a bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban.

személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 
a tagállamok által meghatározott módon –
a bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban.

Or. en

Módosítás 66
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához az egyesületeket és más jogi 
személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 
a tagállamok által meghatározott módon –
a bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban.

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához az egyesületeket és más jogi 
személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 
a tagállamok által meghatározott módon és 
a nemzeti gyakorlatoknak megfelelően – a 
bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban.

Or. en

Módosítás 67
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával összhangban a 3. cikk (2) 
bekezdésében és a 4. cikk (2) 
bekezdésében előírt határidők nem 
tekinthetők olyannak, amelyek a 

(16) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával összhangban a 3. cikk (2) 
bekezdésében és a 4. cikk (2) 
bekezdésében előírt határidők nem 
tekinthetők olyannak, amelyek a 
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gyakorlatban lehetetlenné vagy rendkívül 
nehézzé teszik a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

gyakorlatban lehetetlenné vagy rendkívül 
nehézzé teszik a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését. Amennyiben az 
uniós jog által biztosított jogok 
érvényesítését szándékosan akadályozó 
magatartás bizonyítást nyer, megfelelő 
szankciókat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 68
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetéssel szembeni védelem 
önmagában azáltal is erősödne, ha az egyes 
tagállamokban olyan szerv vagy szervek 
léteznének, amelyeknek feladata kiterjed az 
egyenlő bánásmód előmozdítására, az 
egyes polgárok esetében felmerülő 
problémák elemzésére, a lehetséges 
megoldások tanulmányozására és a szabad 
mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós 
munkavállalóknak nyújtott konkrét 
segítségre.

(17) Az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetéssel szembeni védelem 
önmagában azáltal is erősödne, ha az egyes 
tagállamokban olyan független és 
hatékony szerv vagy szervek léteznének, 
amelyeknek feladata kiterjed az egyenlő 
bánásmód előmozdítására, az egyes 
polgárok esetében felmerülő problémák 
elemzésére, a lehetséges megoldások 
tanulmányozására és a szabad mozgáshoz 
való jogukat gyakorló uniós 
munkavállalóknak nyújtott konkrét 
segítségre.

Or. en

Módosítás 69
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamok maguk dönthetik el, 
hogy az irányelv 5. cikkében említett 
feladatokat már létező testületre bízzák-e, 

(18) A tagállamokat arra ösztönzik, hogy 
az irányelv 5. cikkében említett feladatokat 
a 2000/43/EK irányelv 13. cikkével 
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amelynek tevékenysége a 
megkülönböztetés okainak szélesebb 
körére terjed ki. Abban az esetben, ha a 5. 
cikk szerinti feladatokat egy már meglévő 
testület vagy struktúra megbízatásának 
kiterjesztésével látják el, a tagállamnak 
elegendő forrásokat kell biztosítania a 
meglévő testület számára új feladatainak 
ellátására is, hogy a testületek már meglévő 
feladatai az újaknak ne lássák kárát.

összhangban kijelölt, vagy a 
megkülönböztetés okainak szélesebb 
körére kiterjedő tevékenységet végző, már 
létező, egyenlő esélyekkel foglalkozó
testületre bízzák. Abban az esetben, ha az
5. cikk szerinti feladatokat egy már 
meglévő testület vagy struktúra 
megbízatásának kiterjesztésével látják el, a 
tagállamnak elegendő kiegészítő forrásokat 
kell biztosítania a meglévő testület számára 
új feladatainak ellátására is a testület 
valamennyi feladatkörének hatékony és 
megfelelő teljesítése, és különösen annak 
érdekében, hogy a testületek már meglévő 
feladatai az újaknak ne lássák kárát.

Or. en

Módosítás 70
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
kapcsolattartó pontokat kell létesíteniük, 
amelyek részletes és egyértelmű 
iránymutatásokat adhatnak arra 
vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan 
segíthetik elő a munkavállalók szabad 
mozgását.

Or. ro

Módosítás 71
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Ösztönözni kell a Bizottságot és a 
tagállamokat arra, hogy a bevált 
gyakorlatok egymással való megosztása és 
a munkavállalók szabad mozgásának
elősegítésére irányuló együttműködés 
javítása érdekében hozzák létre a nemzeti 
kapcsolattartó pontok európai hálózatát. 
Ösztönözni kell a tagállamokat, hogy – a 
szomszédos államokkal együtt – hozzanak 
létre egy bilaterális hálózatot, bizottságot, 
testületet vagy intézményt, amelynek az a 
feladata, hogy a határ menti 
munkavállalókat tájékoztassa, és 
problémáik megoldásában segítse. A 
nemzeti kapcsolattartó pontok és a szabad 
mozgás elősegítése érdekében létrehozott 
bilaterális hálózatok, bizottságok, 
testületek vagy intézmények 
együttműködnek a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 
április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáért felelős testületekkel, 
intézményekkel.

Or. nl

Módosítás 72
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az e testületek és a meglévő uniós 
szintű tájékoztató és támogató eszközök 
közötti szinergiák előmozdításáról, és 
ehhez biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező tájékoztató 
és segítő szolgáltatásokat – Európa 

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az e testületek és a meglévő uniós 
szintű tájékoztató és támogató eszközök 
közötti szinergiák előmozdításáról, és 
ehhez biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező tájékoztató 
és segítő szolgáltatásokat – Európa 
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Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network és az 
egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network és az 
egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük. A tagállamok 
gondoskodnak arról is, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező, 
szakszervezetek, egyesületek, szervezetek 
és más jogi személyek által biztosított 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat, és 
együttműködjenek velük. 

Or. en

Módosítás 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az e testületek és a meglévő uniós 
szintű tájékoztató és támogató eszközök 
közötti szinergiák előmozdításáról, és 
ehhez biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező tájékoztató 
és segítő szolgáltatásokat – Európa 
Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network és az 
egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az e testületek és a meglévő uniós 
szintű egyéni tanácsadási, valamint
tájékoztató és támogató eszközök közötti 
szinergiák előmozdításáról, és ehhez 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő vagy 
újonnan létrehozott testületek ismerjék és 
használják a létező tájékoztató és segítő 
szolgáltatásokat – határ menti EURES-
partnerségek a határ menti ingázó 
munkavállalókért és a munkáltatókért,
Európa Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network és az 
egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

Or. en

Módosítás 74
Ria Oomen-Ruijten
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az e testületek és a meglévő uniós 
szintű tájékoztató és támogató eszközök 
közötti szinergiák előmozdításáról, és 
ehhez biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező tájékoztató 
és segítő szolgáltatásokat – Európa 
Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network és az 
egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(19) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
továbbá az e testületek és a meglévő uniós 
szintű tájékoztató és támogató eszközök 
közötti szinergiák előmozdításáról, és 
ehhez biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező tájékoztató 
és segítő szolgáltatásokat – Európa 
Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network és az 
egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük. A szomszédos 
tagállamokban a határ két oldalán 
működő érintett testületek közötti 
kapcsolatot, koordinációt és 
együttműködést is ösztönözni kell.

Or. nl

Módosítás 75
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a nem kormányzati szervezetekkel és a 
szociális partnerek között folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés különféle formái elleni 
küzdelem érdekében.

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a szociális partnerek közötti, és a nem 
kormányzati szervezetekkel folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés valamennyi formája
elleni küzdelem érdekében.

Or. en

Módosítás 76
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a nem kormányzati szervezetekkel és a 
szociális partnerek között folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés különféle formái elleni 
küzdelem érdekében.

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés különféle formái elleni 
küzdelem érdekében.

Or. de

Módosítás 77
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a nem kormányzati szervezetekkel és a
szociális partnerek között folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés különféle formái elleni 
küzdelem érdekében.

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a szociális partnerekkel és a nem 
kormányzati szervezetekkel folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés különféle formái elleni 
küzdelem érdekében.

Or. en

Módosítás 78
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 

törölve
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munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

Or. en

Módosítás 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállambeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára. Az ilyen jog megkülönböztetés 
nélkül megilleti az „állandó” 
munkavállalókat, az idénymunkásokat, a 
határ menti ingázókat és azokat, akik 
szolgáltatás nyújtása céljából végzik 
tevékenységüket. A tájékoztatásnyújtásnak 
ki kell terjednie a színlelt 
önfoglalkoztatókra és a színlelt kiküldött 
munkavállalókra is annak érdekében, 
hogy elősegítsék jogaik érvényesítését, és 
védelmet biztosítsanak a 
legkiszolgáltatottabb munkavállalók 
számára.

Or. en

Módosítás 80
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamoknak a lakhatásra, orvosi 
ellátásra, a munkavállalók partnerére 
vonatkozó szociális adókedvezményekre és 
adóterhekre, a gyermekgondozással 
kapcsolatos terhekre és ellátásokra, 
valamint a nyugdíjjogosultságokra
vonatkozó valamennyi fontos információt
szélesebb körben és könnyen elérhetővé 
kell tenniük az adott nyelveken a más 
tagállambeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára. A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy megfizethető 
nyelvtanfolyamok álljanak rendelkezésre 
a munkavállalók és családtagjaik 
számára.

Or. en

Módosítás 81
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel, 
valamint a szálláshelyekkel, a 
betegségbiztosítással, az 
adókedvezményekkel és a szociális 
ellátásokkal kapcsolatos valamennyi 
fontos információt szélesebb körben és az 
adott nyelveken elérhetővé kell tenniük a 
más tagállamokbeli munkavállalók, az 
érintett munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

Or. de
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Módosítás 82
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályokkal és feltételekkel, valamint 
azok betartásával kapcsolatos 
információkat szélesebb körben elérhetővé 
tegyék a más tagállamokbeli 
munkavállalók, az érintett munkáltatók és 
az egyéb érdekeltek számára. A 
tagállamok kérésre ahhoz hasonló 
információkat szolgáltatnak, mint 
amelyeket azon állampolgáraik részére 
szolgáltatnak, akik élni kívánnak azzal a 
jogukkal, hogy egy másik tagállamba 
költözzenek.

Or. de

Módosítás 83
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, illetve a 
határ menti munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára. Különösen a migráció és a határ 
menti munkavállalás esetén kell a 
munkavállalókat jogaikról és 
kötelezettségeikről tájékoztatni.

Or. nl
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Módosítás 84
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállambeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók, a szakszervezetek és az egyéb 
érdekeltek számára.

Or. en

Módosítás 85
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A tagállamoknak a szabad mozgásra 
vonatkozó uniós jogokról kérésre világos 
információkat kell szolgáltatniuk azon 
állampolgáraik részére, akik élni 
kívánnak azzal a jogukkal, hogy egy 
másik tagállamba költözzenek. A 
tagállamokat arra ösztönzik, hogy a 
zavartalan információáramlás és 
információcsere elősegítéséhez vegyék 
igénybe a nemzeti kapcsolattartó 
központok európai hálózatát.

Or. en

Módosítás 86
Jutta Steinruck
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Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó 
rendelkezéseiről. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető, idevágó
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó 
rendelkezéseiről, ideértve az azon 
intézményekre vonatkozó információkat 
is, amelyek az 5. cikkben említett 
feladatok végrehajtásával vannak 
megbízva. Ezt az információt az Európa 
Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

Or. de

Módosítás 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó 
rendelkezéseiről. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó 
rendelkezéseiről, beleértve az 5. cikkben 
szereplő feladatokkal megbízott 
intézményekkel kapcsolatos 
információkat. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

Or. pl



AM\1004217HU.doc 41/97 PE519.521v02-00

HU

Módosítás 88
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó
rendelkezéseiről. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz a 492/2011/EU rendelet 
rendelkezéseiről, ideértve az azon 
intézményekre vonatkozó információkat 
is, amelyeket az 5. cikkben említett 
feladatok végrehajtásával megbíztak. Ezt 
az információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 89
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó
rendelkezéseiről. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a szakszervezetek, a 
munkavállalók és más érdekelt felek
könnyen elérhető információkhoz az 
irányelvről és a 492/2011/EU rendelet 
rendelkezéseiről. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 90
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a 492/2011/EU rendelet és 
ezen irányelv végrehajtásáért felelős 
tisztviselők valamennyi tagállamban közös 
alapokon nyugvó képzésben 
részesüljenek.

Or. ro

Módosítás 91
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy az uniós migráns 
munkavállalók állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. Az elfogadott vagy 
hatályban tartott kedvezőbb 
rendelkezéseknek azonban arányosaknak 
kell lenniük a tagállam társadalmi-
gazdasági valóságával. E célból a 
Bizottságnak kritériumrendszert és 
módszertant kell kidolgoznia, hogy 
egyértelműen és átlátható módon olyan 
kimerítő, valamint meggyőző érvekkel és 
adatokkal, többek között valamennyi 
vonatkozó társadalmi és gazdasági 
mutatóval alátámasztott indokolást 
tehessen közzé, amely alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy az adott 
rendelkezések szükségesek. A módszertant 
és a kritériumokat valamennyi tagállamra 
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előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

alkalmazni kell. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy az uniós migráns 
munkavállalók állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 92
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy az uniós migráns 
munkavállalók állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak 
lehetőségük nyílik, valamint ösztönzik őket 
arra, hogy az irányelv személyi hatályát 
kiterjesszék az Európai Unió egy másik 
tagállamában munkát vállaló valamennyi 
személyre és családjukra, függetlenül e 
személyek jogállásától. A tagállamoknak 
arra is lehetőségük nyílik, hogy az uniós 
migráns munkavállalók állampolgárság 
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uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

alapján történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolja, hogy 
a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 93
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy az uniós migráns 
munkavállalók állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy az uniós migráns 
és utazó munkavállalók állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
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mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 94
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy az uniós migráns 
munkavállalók állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében,
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

(23) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket állapít meg, 
meghagyva ezzel a tagállamok számára 
annak lehetőségét, hogy kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn. A tagállamoknak arra is 
lehetőségük nyílik, hogy a másik 
tagállamban dolgozó uniós munkavállalók 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés elleni védelméhez 
kapcsolódó feladatokkal megbízott 
testületek hatáskörét kiterjesszék az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. en
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Módosítás 95
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv minimális 
követelményeket állapít meg, megadva 
ezzel a tagállamoknak azt a lehetőséget, 
hogy kedvezőbb rendelkezéseket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn. A 
tagállamoknak arra is lehetőségük nyílik, 
hogy az uniós migráns munkavállalók 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés elleni védelméhez 
kapcsolódó feladatokkal megbízott 
testületek hatáskörét kiterjesszék az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

(23) Ez az irányelv minimális 
követelményeket állapít meg, megadva 
ezzel a tagállamoknak azt a lehetőséget, 
hogy kedvezőbb rendelkezéseket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn. A 
tagállamoknak arra is lehetőségük nyílik, 
hogy az uniós utazó (többek között a határ 
menti) munkavállalók állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetés elleni 
védelméhez kapcsolódó feladatokkal 
megbízott testületek hatáskörét kiterjesszék 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. nl

Módosítás 96
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)



AM\1004217HU.doc 47/97 PE519.521v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Ezenfelül a tagállamoknak a 
2. cikkben foglaltakkal összhangban el a 
hátrányos megkülönböztetés valamennyi 
formájának és/vagy az egyenlő bánásmód 
és a szabad mozgás bármely akadályának 
felszámolásához szükséges törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket 
kell elfogadniuk.

Or. en

Módosítás 97
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv átültetésének kezdetétől 
számított megfelelő időn belül a Bizottság 
jelentést készít annak végrehajtásáról, 
amelyben mérlegeli, hogy szükséges-e 
újabb javaslatokat benyújtania a szabad 
mozgáshoz való jogot biztosító uniós 
jogszabályok megfelelőbb alkalmazásáról.

(26) Az irányelv átültetésének kezdetétől 
számított megfelelő időn belül a Bizottság 
jelentést készít annak végrehajtásáról, 
amelyben mérlegeli, hogy szükséges-e 
újabb javaslatokat benyújtania a szabad 
mozgáshoz való jogot biztosító uniós 
jogszabályok megfelelőbb alkalmazásáról. 
E mérlegelés során a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő 
megközelítést kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 98
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
megkülönböztetés-mentességhez való jogot 
(21. cikk, és különösen annak az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmáról szóló (2) 
bekezdése), a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogot (45. cikk), valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot (47. cikk). Az irányelvet e 
jogoknak és alapelveknek megfelelően kell 
alkalmazni.

(27) Az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a gyülekezés és az 
egyesülés szabadságát (12. cikk), a 
foglalkozás megválasztásának szabadságát 
és a munkavállaláshoz való jogot (15. 
cikk), a megkülönböztetés-mentességhez 
való jogot (21. cikk, és különösen annak az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmáról szóló (2) 
bekezdése), a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), az 
indokolatlan elbocsátással szembeni 
védelmet (30. cikk), a tisztességes és 
igazságos munkafeltételekhez való jogot 
(31. cikk), a szociális biztonsághoz és a 
szociális segítségnyújtáshoz való jogot (34. 
cikk), a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogot (45. cikk), 
valamint a hatékony jogorvoslathoz és a 
tisztességes eljáráshoz való jogot (47. 
cikk). Az irányelvet e jogoknak és 
alapelveknek megfelelően kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 99
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
megkülönböztetés-mentességhez való jogot 

(27) Az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
megkülönböztetés-mentességhez való jogot 
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(21. cikk, és különösen annak az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmáról szóló (2) 
bekezdése), a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogot (45. cikk), valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot (47. cikk). Az irányelvet e 
jogoknak és alapelveknek megfelelően kell 
alkalmazni.

(21. cikk, és különösen annak a nem 
alapján történő megkülönböztetés 
tilalmáról szóló (1) bekezdése és az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmáról szóló (2) 
bekezdése), a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogot (45. cikk), valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot (47. cikk). Az irányelvet e 
jogoknak és alapelveknek megfelelően kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 100
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az irányelv rendelkezései 
tiszteletben tartják a tagállamok 
különböző munkaerő-piaci modelljeit, 
ideértve a kollektív szerződésekkel 
szabályozott munkaerő-piaci modelleket.

Or. en

Módosítás 101
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv rendelkezéseket állapít meg a 
munkavállalókat az Európai Unió 

Az irányelv rendelkezéseket állapít meg a 
munkavállalókat – többek között az uniós 
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működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. 
cikke és a munkavállalók Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint megillető jogok egységes 
alkalmazása és gyakorlati érvényesítése 
érdekében.

jogszabályokkal összhangban a 
lakóhelyen alapuló megkülönböztetés 
nélkül a határ menti ingázó 
munkavállalókat is – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. 
cikke és a munkavállalók Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint megillető jogok egységes 
alkalmazása és gyakorlati érvényesítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az irányelv rendelkezéseket állapít meg a
munkavállalókat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. 
cikke és a munkavállalók Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint megillető jogok egységes 
alkalmazása és gyakorlati érvényesítése 
érdekében.

Az irányelv rendelkezéseket állapít meg az 
Unióban mozgó munkavállalókat és 
családjaikat többek között az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. 
cikke és a munkavállalók Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint megillető jogok egységes 
alkalmazása és gyakorlati érvényesítése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv eszközként szolgál a munkavállalók számára jogaik érvényesítésének 
elősegítéséhez. Törekedni kell arra, hogy az irányelv az ilyen problémákkal szembesülő 
valamennyi munkavállalóra – jogállásától függetlenül – kiterjedjen, ezért bővíteni kell az 
irányelv személyi hatályát. Így amennyiben migráns vagy utazó munkavállalóként problémát 
vagy hátrányos megkülönböztetést tapasztal, igénybe veheti az irányelvben biztosított 
támogatási eszközöket.
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Módosítás 103
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel a bérezésre és az 
elbocsátásra;

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel minden 
megkülönböztetés tilalmára, a bérezésre és 
az elbocsátásra;

Or. en

Módosítás 104
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel a bérezésre és az 
elbocsátásra;

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel a bérezésre, az 
elbocsátásra, valamint a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra;

Or. en

Módosítás 105
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel a bérezésre és az 
elbocsátásra;

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel a bérezésre, a kollektív 
szerződésekre és az elbocsátásra;

Or. de
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Módosítás 106
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) munkahelyi jogok;

Or. en

Módosítás 107
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság

Or. en

Módosítás 108
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális és az adókedvezményekhez 
való hozzáférés;

c) a szociális és az adókedvezményekhez 
való hozzáférés, a szociális biztonságot is 
beleértve;

Or. en
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Módosítás 109
Thomas Händel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a társadalombiztosításhoz való 
hozzáférés;

Or. de

Módosítás 110
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szociális biztonsághoz való 
hozzáférés, az orvosi ellátást is beleértve;

Or. en

Módosítás 111
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szakszervezeti tagság; d) a szakszervezeti és egyéb munkahelyi 
testületi tagság;

Or. en
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Módosítás 112
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szakszervezeti tagság d) a szakszervezeti tagság, a kollektív 
tárgyalást és fellépést is beleértve.

Or. de

Módosítás 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a képzéshez való hozzáférés; e) a képzéshez való jog;

Or. en

Módosítás 114
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a képzéshez való hozzáférés; e) a képzéshez és a továbbképzéshez való 
hozzáférés;

Or. de

Módosítás 115
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a munkavállalók gyermekeinek az 
oktatáshoz való hozzáférése.

g) a munkavállalók gyermekeinek az 
oktatáshoz való hozzáférése, ideértve a 
kisgyermekkori oktatást és gondozást is.

Or. en

Módosítás 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a foglalkoztatási szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés;

Or. en

Módosítás 117
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az integrációt és mobilitást előmozdító 
szolgáltatások és programok.

Or. de

Módosítás 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a szociális védelemhez való jog;

Or. en

Módosítás 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv valamennyi olyan uniós 
polgárra és családtagjaikra vonatkozik, 
aki munkavállalás céljából egy másik 
tagállamba költözik vagy ott tartózkodik.

Or. en

Módosítás 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az irányelv a munkavállalók szabad 
mozgása által biztosított lehetőséggel élő 
munkavállalókra vonatkozik, ideértve az 
„állandó” munkavállalókat, az 
idénymunkásokat, a határ menti 
ingázókat és azokat, akik szolgáltatás 
nyújtása céljából végzik tevékenységüket. 
Az irányelv hatálya kiterjed a színlelt 
önfoglalkoztatókra és a színlelt kiküldött 
munkavállalókra is.
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Or. en

Módosítás 121
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt, .

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt. 
Elkerülhetetlennek tartja, hogy követhető 
és érthető bérelszámolásokat bocsássanak 
rendelkezésre, és munkaidő-nyilvántartást 
adjanak ki a munkavállalóknak.

Or. de

Módosítás 122
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
jogállásuktól függetlenül minden 
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ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy megkülönböztetésben 
részesülnek, hogy a szabad mozgáshoz 
való jogukat indokolatlanul korlátozták 
vagy korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a többek között a
Szerződés 45. és 49. cikkéből és a 
492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő, a szabad mozgáshoz kapcsolódó
kötelezettségek érvényesítése érdekében az 
ebből az irányelvből eredő igényeiket 
bírósági és/vagy közigazgatási úton – az 
általuk szükségesnek vélt esetben akár 
egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. en

Módosítás 123
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden, 
jogszerűen tartózkodó munkavállaló és 
családtagjaik, akik úgy ítélik meg, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogukat 
indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
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megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. fr

Módosítás 124
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák – például kettős adóztatást 
alkalmaznak velük szemben –, vagy hogy 
az egyenlő bánásmód elvének be nem 
tartása miatt őket sérelem érte, a Szerződés 
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő kötelezettségek 
érvényesítése érdekében az ebből az 
irányelvből eredő igényeiket bírósági 
és/vagy közigazgatási úton – az általuk 
szükségesnek vélt esetben akár egyeztető 
eljárás útján is – érvényesíthessék, annak a 
viszonynak a megszűnte után is, amelyben 
a megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. en

Módosítás 125
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló – köztük a határokon 
átnyúló tevékenységet végző 
munkavállalók – és családtagjaik, akik úgy 
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korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt, .

ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen jellegű bírósági vagy 
közigazgatási eljárások keretében a 
munkáltatók nem akadályozzák a 
munkavállalókat jogaik gyakorlásában.

Or. de

Módosítás 126
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló – többek között a határ 
menti ingázó munkavállalók – és 
családtagjaik, akik úgy ítélik meg, hogy a 
szabad mozgáshoz való jogukat 
indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
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megkülönböztetés állítólagosan történt. érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. en

Módosítás 127
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok tájékoztatási 
rendszereket hoznak létre vagy módosítják 
meglévő tájékoztatási rendszereiket annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
munkavállalók és családtagjaik 
nyelvismeretüktől függetlenül tisztában 
legyenek jogaikkal, valamint a támogatási 
struktúrák meglétével, mechanizmusaival 
és eljárásaival.

Or. en

Módosítás 128
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bírósági vagy közigazgatási eljárást 
kezdeményező munkavállalók e fellépésük 
eredményeképpen ne részesüljenek 
kedvezőtlen bánásmódban munkáltatójuk 
részéről.

Or. en
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Módosítás 129
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy érvényben legyenek a 
szükséges mechanizmusok, amelyek 
biztosítják, hogy a munkavállalók 
igényelhessék és megkaphassák az őket 
megillető valamennyi jogosultságot 
és/vagy e célból harmadik fél járhasson el 
nevükben.

Or. en

Módosítás 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy érvényben legyenek a szabad 
mozgáshoz való jognak és az egyenlő 
bánásmód elvének indokolatlan 
korlátozására vonatkozó, hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciók.

Or. en

Módosítás 131
Traian Ungureanu
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését. Ellenkező 
esetben megfelelő szankciókat kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 132
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

(2) E jogok érvényesítésére vonatkozó 
határidők nem tehetik a gyakorlatban 
lehetetlenné vagy nehezíthetik meg
jelentősen a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

Or. de

Módosítás 133
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

(2) Az e jogok érvényesítésére vonatkozó 
határidőknek lehetővé kell tenniük e 
jogok megfelelő időkeretben történő 
gyakorlását. E határidők nem tehetik a 
gyakorlatban lehetetlenné vagy rendkívül 
nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

Or. de

Módosítás 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 135
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 

(2) A 3. cikk rendelkezései az említett 
jogok érvényesítésére vonatkozó 
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szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

határidőkről szóló tagállami rendelkezések 
sérelme nélkül alkalmazandók. E 
határidők nem tehetik a gyakorlatban 
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé a 
munkavállalók szabad mozgásának uniós 
jogszabályok által biztosított 
érvényesítését.

Or. en

Módosítás 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós jog által biztosított jogok 
érvényesítésének megkönnyítése 
érdekében a munkavállalót megilleti, hogy 
a munkáltató követhető és érthető 
bérelszámolásokat adjon ki számára. A 
tagállamok a követhető és érthető 
bérelszámolásokra vonatkozóan egységes 
szabályokat fogadnak el.

Or. de

Módosítás 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az uniós jog által biztosított jogok 
érvényesítésének megkönnyítése 
érdekében a munkavállalót megilleti, hogy 
munkaidő-nyilvántartásokat adjanak ki 
számára. A munkáltató és a munkavállaló 
közötti bírósági eljárás esetében a 
munkaidő-nyilvántartásokkal 
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kapcsolatban a munkáltatóra hárul a 
bizonyítási teher.

Or. de

Módosítás 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az uniós jog által biztosított jogok 
érvényesítésének megkönnyítése 
érdekében a tagállamok olyan szabályokat 
fogadnak el, amelyek megengedik a 
munkavállaló számára az igények 
érvényesítéséhez szükséges információk 
megszerzéséhez kapcsolódó költségek, 
különösen a tanácsadási, az utazási és a 
tolmácsolási költségek megtérítését.

Or. de

Módosítás 139
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyesületek, szervezetek és egyéb jogi 
személyek fellépése

Szakszervezetek, egyesületek, szervezetek 
és egyéb jogi személyek fellépése

Or. en

Módosítás 140
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi 
személyek, amelyeknek a nemzeti 
jogszabályokban lefektetett kritériumoknak 
megfelelően jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy az irányelv rendelkezéseinek 
betartásának biztosítsák, a munkavállalók 
és családtagjaik jóváhagyásával, az ő 
nevükben vagy érdekükben a Szerződés 
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
egyesületek, szakszervezetek, szervezetek 
vagy egyéb jogi személyek, amelyeknek a 
nemzeti jogszabályokban lefektetett 
kritériumoknak megfelelően jogos érdeke 
fűződik ahhoz, hogy az irányelv 
rendelkezéseinek betartásának biztosítsák, 
adott esetben a munkavállalók és 
családtagjaik jóváhagyásával, az ő 
nevükben vagy érdekükben a Szerződés 
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

Or. de

Módosítás 141
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi 
személyek, amelyeknek a nemzeti 
jogszabályokban lefektetett kritériumoknak 
megfelelően jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy az irányelv rendelkezéseinek 
betartásának biztosítsák, a munkavállalók 
és családtagjaik jóváhagyásával, az ő 
nevükben vagy érdekükben a Szerződés 
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
szakszervezetek, egyesületek, szervezetek 
vagy egyéb jogi személyek, amelyeknek a 
nemzeti jogszabályokban és kollektív 
szerződésekben lefektetett, valamint a 
nemzeti gyakorlatok által meghatározott
kritériumoknak megfelelően jogos érdeke 
fűződik ahhoz, hogy az irányelv 
rendelkezéseinek betartását biztosítsák, 
kollektív érdekből, vagy a munkavállalók 
nevében vagy érdekében a Szerződés 45. 
cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–10. 
cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.
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Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a szakszervezetek, egyesületek, szervezetek és egyéb jogi személyek 
egy adott munkavállaló nevében vagy érdekében – az érintett munkavállaló jóváhagyásától 
függetlenül – részt vehessenek bírósági vagy közigazgatási eljárásokban. Egyes 
tagállamokban a munkaerőpiacot szabályozó kollektív szerződésekről a megállapodás 
szerződő feleinek számító szociális partnerek egyeztetnek, és ők kötik azokat, ezért a 
munkavállaló jóváhagyásától függetlenül jogosultnak kell lenniük saját érdekeik védelmére.

Módosítás 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi 
személyek, amelyeknek a nemzeti 
jogszabályokban lefektetett kritériumoknak 
megfelelően jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy az irányelv rendelkezéseinek 
betartásának biztosítsák, a munkavállalók 
és családtagjaik jóváhagyásával, az ő
nevükben vagy érdekükben a Szerződés 
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi 
személyek, amelyeknek a nemzeti 
jogszabályokban lefektetett kritériumoknak 
megfelelően jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy az irányelv rendelkezéseinek 
betartását biztosítsák, a munkavállalók és 
családtagjaik nevében vagy érdekében –
amennyiben az érintett személyek ez ellen 
nem emelnek kifogást – a Szerződés 45. 
cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–10. 
cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

Or. en

Indokolás

Komoly akadályt gördít a csoportos keresetek benyújtása elé, ha bizonyos feltételek esetén a 
hazatért munkavállalók azonosítása nem lehetséges. Ennélfogva a jóváhagyásra vonatkozó 
rendelkezés hatályát korlátozni kell.

Módosítás 143
Bauer Edit, Milan Cabrnoch
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi 
személyek, amelyeknek a nemzeti 
jogszabályokban lefektetett kritériumoknak 
megfelelően jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy az irányelv rendelkezéseinek 
betartásának biztosítsák, a munkavállalók 
és családtagjaik jóváhagyásával, az ő 
nevükben vagy érdekükben a Szerződés
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
egyesületeknek, szervezeteknek vagy 
egyéb jogi személyeknek, amelyeknek a 
nemzeti jogszabályokban és a nemzeti 
gyakorlatok által meghatározott 
kritériumoknak megfelelően jogos érdeke 
fűződik ahhoz, hogy az irányelv 
rendelkezéseinek betartását biztosítsák, a 
munkavállalók és családtagjaik 
jóváhagyásával, az ő nevükben vagy 
érdekükben az EUMSZ 45. cikkéből és a 
492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő jogok érvényesítése érdekében 
folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban jogukban álljon 
részt venni.

Or. en

Módosítás 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy ezen 
egyesületek és szervezetek szabadon 
hozzáférhetnek az érintett munkavállalók 
adataihoz a csoportos keresetek 
előkészítése és nyomon követése során.

Or. en

Módosítás 145
Marije Cornelissen



PE519.521v02-00 70/97 AM\1004217HU.doc

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését.

(2) A 4. cikk rendelkezései az említett 
jogok érvényesítésére vonatkozó 
határidőkről szóló tagállami rendelkezések 
sérelme nélkül alkalmazandók. E 
határidők nem tehetik a gyakorlatban 
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé a 
munkavállalók szabad mozgásának uniós 
jogszabályok által biztosított 
érvényesítését.

Or. en

Módosítás 146
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék. A 
tagállamok biztosítják, hogy a testületet 
csak a munkavállalók érdekeire 
vonatkozó kötelezettségek terhelik, és 
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hogy nem áll fenn gazdasági vagy egyéb 
célkitűzésekkel való összeférhetetlenség.

Or. de

Módosítás 147
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. A tagállamok biztosítják, 
hogy e testületek az eljárás valamennyi 
szakaszában olyan megközelítést 
alkalmaznak, amely figyelembe veszi a 
nemek közötti egyenlőséget. A tagállamok 
biztosítják, hogy a mobilitási időszak előtt, 
alatt vagy után érvényes jogállásától 
függetlenül valamennyi munkavállaló 
megkülönböztetésmentesen hozzáférjen 
ezekhez a testületekhez. Ezek a testületek 
tagállami szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak az új vagy meglévő testület 
számára új feladatainak ellátásához is 
elegendő forrásokat kell biztosítania, hogy 
a testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében: Ilyen struktúrák létrehozása esetén azoknak valamennyi érintett 



PE519.521v02-00 72/97 AM\1004217HU.doc

HU

munkavállaló számára rendelkezésre kell állniuk, függetlenül attól, hogy a munkavállalók 
átmeneti rendelkezések hatálya alá tartozó, munkaerő-kölcsönzés keretében alkalmazott, 
kiküldött vagy kirendelt munkavállalók – ha utazó munkavállalók, hozzá kell férniük ezekhez a 
testületekhez.

Módosítás 148
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott egy vagy több testületet 
neveznek ki, és azok működése érdekében 
megteszik a szükséges intézkedéseket. 
Ezek a testületek tagállami szintű, hasonló 
célú, de a megkülönböztetés alapjául 
szolgáló okok szélesebb körét felügyelő 
ügynökségek részei is lehetnek. Ilyen 
esetben a tagállamnak a meglévő testület 
számára új feladatainak ellátásához is 
elegendő forrásokat kell biztosítania, hogy 
a testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

Or. fr

Módosítás 149
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
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testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő meglévő
ügynökségek vagy testületek részei is 
lehetnek. Ilyen esetben a tagállamnak a 
meglévő testület számára új feladatainak 
ellátásához is elegendő forrásokat kell 
biztosítania a testület valamennyi 
feladatkörének hatékony és megfelelő 
teljesítése, és különösen annak érdekében, 
hogy a testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

Or. en

Módosítás 150
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő meglévő
ügynökségek vagy testületek részei is 
lehetnek. Ilyen esetben a tagállamnak a 
meglévő testület számára új feladatainak 
ellátásához is elegendő forrásokat kell 
biztosítania, hogy a testületek már meglévő 
feladatainak ellátását az újak ne 
veszélyeztessék. A nemzeti jognak 
megfelelően a tagállamoknak nem 
kormányzati testületeket kell megbízniuk 
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a hátrányos megkülönböztetés által 
érintettek védelmével.

Or. de

Módosítás 151
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ezeknek a testületeknek a hatásköre 
magában foglalja a következőket:

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ezeknek a testületeknek a hatásköre 
nem sérti a szociális partnerek által már 
elvégzett nemzeti feladatokat, alkalmazott 
gyakorlatokat vagy birtokolt hatásköröket:

Or. en

Módosítás 152
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkavállalók vagy azok családtagjai 
és az egyesületek és szervezetek vagy 
egyéb jogi személyek a 4. cikkben 
hivatkozott jogainak sérelme nélkül 
független jogi és/vagy egyéb segítség 
nyújtása a munkavállalóknak vagy azok 
családtagjainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik érvényesítése során;

a) a munkavállalók vagy azok családtagjai 
és az egyesületek és szervezetek vagy 
egyéb jogi személyek a 4. cikkben 
hivatkozott jogainak sérelme nélkül, a 
nemzeti jogszabályoknak és 
gyakorlatoknak megfelelően független 
jogi és/vagy egyéb segítség nyújtása a 
munkavállalóknak vagy azok 
családtagjainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik érvényesítése során;

Or. en
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Módosítás 153
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) független vizsgálatok lebonyolítása az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tárgyában;

b) független vizsgálatok lebonyolítása és 
független elemzések készítése az 
állampolgárságon alapuló, illetve a határ 
menti munkavállalók tekintetében a 
lakóhelyen alapuló megkülönböztetés/meg 
nem különböztetés tárgyában. Továbbá az 
egyes tagállamokban azt is fel kell 
térképezni, hogy mely beosztásokat 
tölthetik be csak az adott ország 
állampolgárai;

Or. nl

Módosítás 154
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) független vizsgálatok lebonyolítása az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tárgyában;

b) független vizsgálatok lebonyolítása az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés, valamint az ahhoz 
társuló bármely más megkülönböztetés 
tárgyában;

Or. en

Módosítás 155
Lena Kolarska-Bobińska

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) független jelentések közzététele és 
ajánlások megfogalmazása az ilyen 
megkülönböztetéshez kapcsolódó 
problémákról;

c) független jelentések közzététele és 
ajánlások megfogalmazása az ilyen 
megkülönböztetéshez, valamint a 
megkülönböztetés egyéb, közvetlen vagy 
közvetett módon érintett formáihoz 
(például a nemek közötti 
megkülönböztetéshez) kapcsolódó 
problémákról;

Or. en

Indokolás

A nőket gyakran kettős hátrányos megkülönböztetés éri, amikor saját tagállamukon kívül 
vállalnak munkát. A határokon átnyúló esetek gyakran érintik a szülési szabadsággal, 
valamint a betegszabadsággal és a családi szabadsággal kapcsolatos jogokat. Ezt figyelembe 
kell venni.

Módosítás 156
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A fiatal diplomások és utolsó éves 
hallgatók tájékoztatása a külföldi 
munkavállalás során őket megillető 
jogokról;

Or. en

Módosítás 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkavállalók vagy azok családtagjai 
és az egyesületek és szervezetek vagy 
egyéb jogi személyek a 4. cikkben 
hivatkozott jogainak sérelme nélkül 
független jogi és/vagy egyéb segítség 
nyújtása a munkavállalóknak vagy azok 
családtagjainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik érvényesítése során;

a) a munkavállalók vagy azok családtagjai 
és az egyesületek és szervezetek vagy 
egyéb jogi személyek a 4. cikkben 
hivatkozott jogainak sérelme nélkül 
független jogi és/vagy egyéb segítség 
nyújtása a munkavállalóknak vagy azok 
családtagjainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik – teljes nemzeti munkajogot 
átfogó – érvényesítése során;

Or. de

Módosítás 158
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(3) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületeket arra, hogy használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

Or. en

Módosítás 159
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
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testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük. A tagállamok 
gondoskodnak arról is, hogy a meglévő 
vagy újonnan létrehozott testületek 
ismerjék és használják a létező, 
szakszervezetek, egyesületek, szervezetek 
és más jogi személyek által biztosított 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat, és 
együttműködjenek velük.

Or. en

Módosítás 160
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy – akár a 
szakszervezetek és nem kormányzati 
szervezetek által is – újonnan létrehozott 
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

Or. de

Módosítás 161
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés



AM\1004217HU.doc 79/97 PE519.521v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
szociális partnerek, nem kormányzati 
szervezetek vagy más érdekelt jogi 
személyek által biztosított tájékoztató és 
segítő szolgáltatásokkal való 
együttműködést. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az ilyen 
együttműködés és folyamat során 
munkaügyi ellenőrzéseket végezzenek, 
valamint arról, hogy a gyakorlatok és 
információk munkaügyi ellenőrzések 
közötti cseréje e folyamat szerves részét 
képezze.

Or. en

Módosítás 162
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és 
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ezek a testületek a kapcsolattartó 
pontok révén nemzeti szinten, többek 
között az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network, 
az egyablakos ügyintézési pontok és a 
nemzeti kapcsolattartó központok európai 
hálózata révén pedig uniós szinten
ismerjék és használják a létező tájékoztató 
és segítő szolgáltatásokat, és 
együttműködjenek velük. A 
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tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá 
a szociális partnerek és a nem 
kormányzati szervezetek által biztosított, 
meglévő tájékoztató és segítő 
szolgáltatásokkal való együttműködést.

Or. en

Módosítás 163
Phil Bennion

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben az 5. cikk (1) és 
(2) bekezdésében említett feladatokkal 
egynél több testületet bíznak meg, 
megfelelően meghatározzák az egyes 
testületek hatásköreit.

Or. en

Módosítás 164
Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha egynél több testület felelős az 5. 
cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített 
feladatok végrehajtásáért, az illetékességi 
átfedések vagy hiányosságok megelőzése 
érdekében a tagállamok gondoskodnak a 
testületek közötti koordinációról és 
együttműködésről.

Or. nl
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Módosítás 165
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Párbeszéd Érdekképviseletek és párbeszéd

Or. en

Módosítás 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel 
és a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

A tagállamok párbeszédet kezdeményeznek
a megfelelő nem kormányzati 
szervezetekkel és a szociális partnerekkel, 
amelyeknek a nemzeti jogrendszerrel és 
gyakorlattal összhangban jogos érdekében 
áll hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 167
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel 

A tagállamok ösztönzik és támogatják a 
párbeszédet az érintett nem kormányzati 
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és a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

szervezetekkel, képviseleti testületekkel és 
a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni, illetve az 
egyenlő bánásmód elvének 
érvényesítéséért folytatott küzdelemhez.

Or. en

Módosítás 168
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel
és a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a
szociális partnerekkel és a megfelelő nem 
kormányzati szervezetekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 169
Bauer Edit, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel
és a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 

A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a
szociális partnerekkel és a megfelelő nem 
kormányzati szervezetekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
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hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 170
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az egyenlő bánásmód előmozdításával 
foglalkozó testület tevékenyen támogassa 
az érdekképviseletet, valamint biztosítsa, 
hogy a szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló munkavállalók és családjuk 
ismerjék és érvényesíteni tudják jogaikat.

Or. en

Módosítás 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előmozdítják és támogatják 
a más tagállambeli – különösen az 
idénymunkásokhoz, a gondozókhoz és a 
háztartási alkalmazottakhoz vagy a 
szexmunkásokhoz hasonló, a hivatalos 
struktúrákon kívül dolgozó veszélyeztetett 
csoportokhoz tartozó – munkavállalók 
szervezeteit. A tagállamok tájékoztatják e 
munkavállalókat a szakszervezethez való 
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csatlakozás lehetőségeiről is, és 
megkönnyítik a szakszervezeti tagság más 
tagállamban való elismerését.

Or. en

Módosítás 172
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Átfogó rendszer az utazó munkavállalók 

számára
(1) A munkaerő-piaci lehetőségek teljes 
körű kiaknázása, valamint az uniós 
polgárok és lakosok mobilitásának 
elősegítése érdekében a Bizottság 
mérlegeli a nemzeti szociális biztonsági 
rendszereket kiegészítő, nem kötelező, 
önkéntes, egyéni és átfogó „29. rendszer” 
bevezetését.
(2) A Bizottság a „29. rendszer” 
tekintetében minimumkövetelményeket 
határoz meg.

Or. en

Módosítás 173
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tagállam egész területén, minden 
megfelelő eszköz segítségével
tájékoztassák az érintett személyeket az 

(1) A tagállamoknak a jövőben 
gondoskodniuk kell arról, hogy a tagállam 
egész területén személyesen az érintett 
személyek tudomására hozzák az ezen 
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ezen irányelv és a 492/2011/EU rendelet 
már hatályos 1–10. cikke alapján hozott 
rendelkezésekről.

irányelv és a 492/2011/EU rendelet már 
hatályos 1–10. cikke alapján hozott 
rendelkezéseket. Ezt az EURES-hálózaton 
keresztül kell végrehajtani a szociális 
partnerek bevonása mellett, a megfelelő 
információk lehetőség szerint tartós, a 
nyilvánosságot elérő és széles körű 
terjesztése révén. Ennek az információnak 
tartalmát, formáját és terjesztési 
módszereit tekintve igazodnia kell a 
célcsoport jellemzőihez, és így érthetőnek, 
könnyen hozzáférhetőnek és átfogónak 
kell lennie.

Or. de

Módosítás 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tagállam egész területén, minden 
megfelelő eszköz segítségével 
tájékoztassák az érintett személyeket az 
ezen irányelv és a 492/2011/EU rendelet 
már hatályos 1–10. cikke alapján hozott
rendelkezésekről.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az érintett személyeket –
jogállásuktól függetlenül – a tagállam 
egész területén, minden megfelelő eszköz 
segítségével ne csupán az ezen irányelv és 
a 492/2011/EU rendelet már hatályos 1–
10. cikke alapján hozott rendelkezésekről
tájékoztassák, hanem a munkavállalók és 
családjuk számára fontos, a szociális 
biztonsággal – köztük a családi 
ellátásokkal, a munkahelyi jogokkal, a 
munkafeltételekkel, az adózással, a család 
elismerésével, a nyelvtanulással –
kapcsolatos egyéb előírások széles köréről 
is.

Or. en
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Módosítás 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. . Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és naprakész
információkat szolgáltatnak. A tagállamok 
gondoskodnak a megfelelő információk 
lehetőség szerint tartós, a nyilvánosságot 
elérő és széles körű terjesztéséről. 
Ezeknek az információknak tartalmukat, 
formájukat és terjesztési módszerüket 
tekintve igazodniuk kell az adott 
munkavállalói célcsoport jellemzőihez. 
Ezt az információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

Or. de

Módosítás 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és naprakész
információkat szolgáltatnak az 
álláskeresők, az utazó munkavállalók és a 
munkáltatók számára, hogy méltányos 
alapon ösztönözzék a munkavállalók 
önkéntes földrajzi mobilitását és 
hozzájáruljanak a magas színvonalú, 
minőségi foglalkoztatás biztosításához. 
Ezt az információt egyéni tanácsadás 
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formájában kell biztosítani, és az Európa 
Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 177
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. . Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról több 
nyelven világos, könnyen hozzáférhető, 
átfogó és naprakész információkat 
szolgáltatnak. Ezt az információt az Európa 
Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni. Ennek 
vonatkoznia kell mind a származás 
szerinti tagállamra, mind arra a 
tagállamra, amelyben a munkavállaló 
dolgozik.

Or. de

Módosítás 178
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. . Ezt az
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról, a 
jogorvoslati eljárásokról és a 
kapcsolattartó pontokról felhasználóbarát 
módon és – a fogyatékkal élők számára is 
– könnyen elérhető formában világos, 
átfogó és naprakész információkat 
szolgáltatnak. Ehhez az információhoz egy 
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egységes hivatalos nemzeti honlapon és 
más megfelelő eszközök, például 
tájékozató füzetek útján kell hozzáférést 
biztosítani, valamint az Európa Önökért és 
az EURES honlapján is könnyen 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni. 

(2) A tagállamok a nemzeti kapcsolattartó 
pontjukon keresztül az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására és 
a jogvédelem és jogérvényesítés lehetséges 
eszközeire vonatkozóan biztosított jogokról 
világos, könnyen hozzáférhető, átfogó,
naprakész és több nyelven elérhető
információkat szolgáltatnak. A tagállamok 
emellett létrehoznak olyan többnyelvű 
weboldalakat, amelyek információt 
tartalmaznak a munkavállalók szabad 
mozgásáról. Az elérhető nyelvek 
kiválasztásánál a tagállamok figyelembe 
veszik elsősorban azt, hogy milyen 
nemzetiségű az országban dolgozó 
legnagyobb mobil munkavállalói csoport.
Ezt az információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni. 

Or. pl

Módosítás 180
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok a nemzeti kapcsolattartó 
pontokon keresztül az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására, 
valamint a jogvédelem és a kártérítés 
területén rendelkezésre álló eszközökre
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó, naprakész
és többnyelvű információkat szolgáltatnak. 
Egyúttal arra is ösztönözni kell a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre egy 
többnyelvű, a munkavállalók szabad 
mozgásával kapcsolatos információkat 
tartalmazó honlapot. A honlapon 
található információkat össze kell 
kapcsolni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásával kapcsolatos 
tájékoztatással. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni. A 
szomszédos tagállamokban a határ két 
oldalán található érintett kapcsolattartó 
pontok vagy testületek közötti kapcsolatot, 
koordinációt és együttműködést is 
támogatni kell.

Or. nl

Módosítás 181
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. . Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról, az e 
jogok védelmére és az azokkal kapcsolatos
jogorvoslatra szolgáló eszközökről világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és naprakész
információkat szolgáltatnak. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.
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Or. en

Módosítás 182
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni. 

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és naprakész
információkat szolgáltatnak az Európai 
Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni. 

Or. ro

Módosítás 183
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok felhívják az érintett 
személyek figyelmét a szabad mozgáshoz 
való jogukat gyakorló munkavállalók és 
családjuk számára fontos további nemzeti 
rendelkezésekkel kapcsolatos 
információkra.

Or. en

Módosítás 184
Bauer Edit, Milan Cabrnoch
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok az uniós 
munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozó jogokról kérésre világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és 
naprakész információkat szolgáltatnak 
azon állampolgáraik részére, akik élni 
kívánnak azzal a jogukkal, hogy egy 
másik tagállamba költözzenek.

Or. en

Módosítás 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
4 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. fejezet A megfelelés nyomon követése

Or. en

Módosítás 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk Szankciók
A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv és a 492/2011/EU rendelet 
értelmében elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megtesznek minden 
szükséges intézkedést azok 
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végrehajtásának és az azoknak való 
megfelelésnek a biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok e rendelkezésekről 
legkésőbb [….. a nemzeti jogba történő 
átültetés időpontja]-ig tájékoztatják a 
Bizottságot. A tagállamok az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk Munkaügyi ellenőrzések
A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
ellenőrzések és nyomonkövetési 
mechanizmusok legyenek érvényben, 
valamint hatékony és megfelelő 
vizsgálatokat végezzenek területükön 
annak érdekében, hogy ellenőrizzék és 
nyomon kövessék a 
492/2011/EU rendeletben előírt 
rendelkezések és szabályok betartását, 
valamint garantálják a rendelet megfelelő 
alkalmazását és érvényesítését.

Or. en

Módosítás 188
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bevezethetnek vagy 
fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek az egyenlő bánásmód elvének 
védelme szempontjából kedvezőbbek, mint 
azok, amelyeket ez az irányelv állapít meg.

(1) A tagállamok bevezethetnek vagy 
fenntarthatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek az egyenlő bánásmód elvének 
védelme szempontjából kedvezőbbek, mint 
azok, amelyeket ez az irányelv állapít meg. 
A tagállamokat felkérik, hogy az eljárási 
jogok hatályát terjesszék ki valamennyi 
érintett munkavállalóra és családjukra, 
függetlenül attól, hogy e jogok a 45. cikk 
szerinti szabad mozgáshoz vagy a 
munkaerő-migráció más típusaihoz 
kapcsolódnak-e.

Or. en

Módosítás 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az 5. cikkben említett, minden 
munkavállalóval és azok családtagjaival 
szembeni egyenlő bánásmód 
előmozdításával, elemzésével, figyelemmel 
kísérésével és támogatásával megbízott 
struktúrák vagy testületek hatáskörét 
kiterjesztik az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés tilalmára is, az 
EUMSZ 21. cikke és az Unió polgárainak 
és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerint a szabad 
mozgáshoz való jogát gyakorló minden 
uniós polgár és azok családtagjai 
tekintetében.

(2) A tagállamok előírják, hogy az 5. 
cikkben említett, minden munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrák vagy testületek 
hatáskörét kiterjesztik az állampolgárság 
alapján történő megkülönböztetés tilalmára 
is, az EUMSZ 21. cikke és az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerint a szabad mozgáshoz való jogát 
gyakorló minden uniós polgár és azok 
családtagjai tekintetében.

Or. en
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Módosítás 190
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az 5. cikkben említett, minden 
munkavállalóval és azok családtagjaival 
szembeni egyenlő bánásmód 
előmozdításával, elemzésével, figyelemmel 
kísérésével és támogatásával megbízott 
struktúrák vagy testületek hatáskörét 
kiterjesztik az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés tilalmára is, az 
EUMSZ 21. cikke és az Unió polgárainak 
és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerint a szabad 
mozgáshoz való jogát gyakorló minden 
uniós polgár és azok családtagjai 
tekintetében.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az 5. cikkben említett, minden 
munkavállalóval és azok családtagjaival 
szembeni egyenlő bánásmód 
előmozdításával, elemzésével, figyelemmel 
kísérésével és támogatásával megbízott 
struktúrák vagy testületek hatáskörét 
kiterjesztik a határ menti ingázó, valamint 
más munkavállalókra és az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára is, az EUMSZ 
21. cikke és az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerint a szabad 
mozgáshoz való jogát gyakorló minden 
uniós polgár és azok családtagjai 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikkben említett struktúrák vagy 
testületek tagállamok által meghatározott 
hatáskörei kiterjednek a 
96/71/EK irányelv meghatározása szerinti, 
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kiküldetésben lévő munkavállalókra is.

Or. en

Módosítás 192
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után két évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, és javaslatot tesz az 
esetleg szükséges módosításokra.

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után két évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, és javaslatot tesz az 
esetleg szükséges módosításokra vagy 
jogalkotási javaslatokra.

Or. en

Módosítás 193
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésben a Bizottság kiemelt 
figyelmet fordít azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a fiatal diplomások 
szembesülhetnek, amikor határozott 
időtartamú vagy ideiglenes munkavállalás 
céljából az Unión belül utaznak.

Or. en
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Módosítás 194
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésben a Bizottság kiemelt 
figyelmet fordít azokra a nehézségekre, 
amelyekkel a fiatal diplomások 
szembesülhetnek, amikor az Unión belül 
utaznak.

Or. en

Módosítás 195
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság továbbá megvizsgálja azokat a 
lehetséges nehézségeket, amelyekkel a 
munkavállalók házastársai 
szembesülhetnek, amennyiben ők 
harmadik ország állampolgárai.

Or. en

Módosítás 196
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság továbbá megvizsgálja 
azokat a lehetséges nehézségeket, 
amelyekkel a munkavállalók házastársai 
szembesülhetnek, amennyiben ők 
harmadik ország állampolgárai.
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Or. en


