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Módosítás 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Horizontális közösségi jogszabály 
előírása nélkül előfordulhat, hogy a 
harmadik országok állampolgárai eltérő 
jogokkal rendelkeznek attól függően, hogy 
melyik tagállamban dolgoznak, és milyen 
állampolgárságúak. Jogaik nem azonosan a 
tagállam állampolgárainak vagy más uniós 
polgárok jogaival. Annak érdekében, hogy 
az EU következetesen továbbfejlessze a 
bevándorlási politikát, csökkentse az uniós 
polgárok és a harmadik országok legálisan 
munkát vállaló állampolgárainak jogai 
között fennálló különbségeket, és 
kiegészítse a bevándorlásra vonatkozó 
jelenlegi vívmányokat, meg kell határozni 
bizonyos jogokat, és meg kell állapítani 
különösen azt, hogy mely szakpolitikai 
területen kell egyenlő bánásmódot 
biztosítani a saját állampolgárok és a 
harmadik országok valamely tagállam 
területén legálisan tartózkodásra jogosult, 
de huzamos tartózkodási engedéllyel még 
nem rendelkező állampolgárai számára. E 
rendelkezések célja, hogy az egész EU-n 
belül egyenlő esélyeket teremtsenek, 
elismerjék, hogy a harmadik országok 
valamely tagállamban legálisan munkát 
vállaló állampolgárai munkájukkal és 
befizetett adójukkal hozzájárulnak az 
európai gazdasághoz, valamint biztosítékul 
szolgáljanak a saját állampolgárok és a 
harmadik országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen verseny csökkentésére, 
amely az utóbbiak esetleges 
kizsákmányolásából következik. Az ezen 
irányelv 2. cikkének b) pontjában említett 
„harmadik országból származó 
munkavállaló” meghatározása – a 
„munkaviszony” egyéb uniós jogi 
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aktusokban alkalmazott fogalma 
értelmezésének sérelme nélkül – a 
következő: harmadik ország bármely 
olyan állampolgára, akinek valamely 
tagállam területére való beutazását 
engedélyezték, ott jogszerűen tartózkodik, 
és az adott tagállam nemzeti joga alapján 
és/vagy nemzeti gyakorlatával 
összhangban fizetett munkaviszony 
keretében munkavállalásra jogosult.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja annak tisztázása, hogy a „harmadik országból származó munkavállaló” 
fogalmának meghatározása nem befolyásolja a „munkaviszony” egyéb uniós jogi aktusokban 
alkalmazott fogalmának értelmezését, mivel az uniós munkajogban a munkaviszony 
fogalmának nincs egységes meghatározása. Ugyanakkor a Bizottság által javasolt 
meghatározás láthatóan eltér a jelenleg legalább néhány tagállamban alkalmazott 
meghatározásoktól.

Módosítás 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Horizontális közösségi jogszabály 
előírása nélkül előfordulhat, hogy a 
harmadik országok állampolgárai eltérő 
jogokkal rendelkeznek attól függően, hogy 
melyik tagállamban dolgoznak, és milyen 
állampolgárságúak. Jogaik nem azonosan a 
tagállam állampolgárainak vagy más uniós 
polgárok jogaival. Annak érdekében, hogy 
az EU következetesen továbbfejlessze a 
bevándorláspolitikát, csökkentse az uniós 
polgárok és a harmadik országok legálisan 
munkát vállaló állampolgárainak jogai 
között fennálló különbségeket, és 
kiegészítse a bevándorlásra vonatkozó 
jelenlegi vívmányokat, meg kell határozni 

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

bizonyos jogokat, és meg kell állapítani 
különösen azt, hogy mely szakpolitikai 
területen kell egyenlő bánásmódot 
biztosítani a saját állampolgárok és a 
harmadik országok valamely tagállam 
területén legálisan tartózkodásra jogosult, 
de huzamos tartózkodási engedéllyel még 
nem rendelkező állampolgárai számára. E 
rendelkezések célja, hogy az egész EU-n 
belül egyenlő esélyeket teremtsenek, 
elismerjék, hogy a harmadik országok 
állampolgárai hozzájárulnak az európai 
társadalomhoz, valamint 
megakadályozzák a saját állampolgárok és 
a harmadik országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen verseny kialakulását, amely 
az utóbbiak esetleges kizsákmányolásából 
következik.

Or. en

Módosítás 18
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Horizontális közösségi jogszabály 
előírása nélkül előfordulhat, hogy a 
harmadik országok állampolgárai eltérő 
jogokkal rendelkeznek attól függően, hogy 
melyik tagállamban dolgoznak, és milyen 
állampolgárságúak. Jogaik nem azonosan a 
tagállam állampolgárainak vagy más uniós 
polgárok jogaival. Annak érdekében, hogy 
az EU következetesen továbbfejlessze a 
bevándorláspolitikát, csökkentse az uniós 
polgárok és a harmadik országok legálisan 
munkát vállaló állampolgárainak jogai 
között fennálló különbségeket, és 
kiegészítse a bevándorlásra vonatkozó 
jelenlegi vívmányokat, meg kell határozni 

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

bizonyos jogokat, és meg kell állapítani 
különösen azt, hogy mely szakpolitikai 
területen kell egyenlő bánásmódot 
biztosítani a saját állampolgárok és a 
harmadik országok valamely tagállam 
területén legálisan tartózkodásra jogosult, 
de huzamos tartózkodási engedéllyel még 
nem rendelkező állampolgárai számára. E 
rendelkezések célja, hogy az egész EU-n 
belül egyenlő esélyeket teremtsenek, 
elismerjék, hogy a harmadik országok 
valamely tagállamban legálisan munkát 
vállaló állampolgárai munkájukkal és 
befizetett adójukkal hozzájárulnak a legális 
munkaerőpiachoz és az európai 
gazdasághoz, valamint biztosítékul 
szolgáljanak a saját állampolgárok és a 
harmadik országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen verseny csökkentésére, 
amely az utóbbiak esetleges 
kizsákmányolásából következik.

Or. en

Módosítás 19
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A harmadik országok valamely 
tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni. A szociális 
biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK
tanácsi rendelet határozza meg. A 
1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 
1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet 
rendelkezéseinek valamely harmadik 
ország e rendelkezések által pusztán 

(16) A harmadik országok valamely 
tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni. A szociális 
biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 
április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet határozza 
meg. A 1408/1971/EGK rendelet 
rendelkezéseit az 1408/71/EGK és az 
574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek 
valamely harmadik ország e rendelkezések 
által pusztán állampolgárságuk okán nem 
érintett állampolgáraira való 
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állampolgárságuk okán nem érintett 
állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 
2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi 
rendelet kiterjeszti a harmadik országok 
azon állampolgáraira, akik legálisan 
tartózkodnak az Európai Unió területén, és 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. 
Ezen irányelvnek a szociális biztonság 
területén alkalmazott egyenlő bánásmódra 
vonatkozó rendelkezései azon személyekre 
is kiterjednek, akik valamely harmadik 
országból érkeznek közvetlenül egy 
tagállamba. Ez az irányelv ugyanakkor 
nem ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő közösségi jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint.

kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 
859/2003/EK tanácsi rendelet kiterjeszti a 
harmadik országok azon állampolgáraira, 
akik legálisan tartózkodnak az Európai 
Unió területén, és akiknek helyzete több 
tagállamot is érint. Ezen irányelvnek a 
szociális biztonság területén alkalmazott 
egyenlő bánásmódra vonatkozó 
rendelkezései azon személyekre is 
kiterjednek, akik valamely harmadik 
országból érkeznek közvetlenül egy 
tagállamba. 

Or. en

Indokolás

Ez a kérdés még megbeszélések tárgyát képezi a vonatkozó rendelet felülvizsgálata keretében. 
E preambulumbekezdésben nem hagyhatjuk figyelmen kívül e megbeszéléseket.

Módosítás 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A harmadik országok valamely 
tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni. A szociális 
biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK 
tanácsi rendelet határozza meg. A 
1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 
1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet 

(16) A harmadik országok valamely 
tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni. A szociális 
biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK 
tanácsi rendelet határozza meg. A 
1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 
1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet 
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rendelkezéseinek valamely harmadik 
ország e rendelkezések által pusztán 
állampolgárságuk okán nem érintett 
állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 
2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi 
rendelet kiterjeszti a harmadik országok 
azon állampolgáraira, akik legálisan 
tartózkodnak az Európai Unió területén, és 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. 
Ezen irányelvnek a szociális biztonság 
területén alkalmazott egyenlő bánásmódra 
vonatkozó rendelkezései azon személyekre 
is kiterjednek, akik valamely harmadik 
országból érkeznek közvetlenül egy 
tagállamba. Ez az irányelv ugyanakkor 
nem ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő közösségi jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint.

rendelkezéseinek valamely harmadik 
ország e rendelkezések által pusztán 
állampolgárságuk okán nem érintett 
állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 
2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi 
rendelet kiterjeszti a harmadik országok 
azon állampolgáraira, akik legálisan 
tartózkodnak az Európai Unió területén, és 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. 
Ezen irányelvnek a szociális biztonság 
területén alkalmazott egyenlő bánásmódra 
vonatkozó rendelkezései azon személyekre 
is kiterjednek, akik közvetlenül valamely 
harmadik államból érkeznek egy 
tagállamba, ugyanakkor lehetővé teszik, 
hogy a tagállamok az egyenlő bánásmódot 
a munkaviszonyban álló személyekre 
korlátozzák. Ez az irányelv ugyanakkor 
sem több joggal nem ruházhatja fel őket, 
mint amennyiről a szociális biztonság 
területén már meglévő közösségi 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek helyzete több tagállamot is érint, 
sem nem korlátozhatja a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy maguk alakítsák ki saját 
szociális biztonsági rendszerüket, és 
meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyek szerint egy adott személy 
csatlakozhat e rendszerhez. Az irányelv 
továbbá nem biztosíthat jogokat olyan 
helyzetekben, amelyek kívül esnek az 
Unió jogszabályainak hatályán, mint 
például harmadik országban tartózkodó 
családtagok esetében.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályára tekintettel – ti. a tagállamok területére munkavállalási céllal beutazó 
vagy a munkavállalást is lehetővé tévő tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre 
egyaránt alkalmazandó – kiemelten fontos, hogy a 12. cikk említést tegyen a lakóhely alapú 
szociális biztonsági rendszerek létezéséről, fenntartva a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy a szociális biztonsággal kapcsolatos egyenlő bánásmód biztosítását a 
munkaviszonnyal rendelkező személyekre korlátozzák, hogy ne kelljen jelentős és mélyreható 
változtatásokat eszközölniük lakóhely alapú szociális biztonsági rendszereikben.
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Módosítás 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A harmadik országok valamely 
tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni. A szociális 
biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 
családtagjaikra történő alkalmazásáról 
szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK
tanácsi rendelet határozza meg. A 
1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 
1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet 
rendelkezéseinek valamely harmadik 
ország e rendelkezések által pusztán 
állampolgárságuk okán nem érintett 
állampolgáraira való kiterjesztéséről 
szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK 
tanácsi rendelet kiterjeszti a harmadik 
országok azon állampolgáraira, akik 
legálisan tartózkodnak az Európai Unió 
területén, és akiknek helyzete több 
tagállamot is érint. Ezen irányelvnek a 
szociális biztonság területén alkalmazott 
egyenlő bánásmódra vonatkozó 
rendelkezései azon személyekre is 
kiterjednek, akik valamely harmadik 
országból érkeznek közvetlenül egy 
tagállamba. Ez az irányelv ugyanakkor 
nem ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő közösségi jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint.

(16) A harmadik országok valamely 
tagállam területén dolgozó állampolgárait a 
szociális biztonság területén egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni. A szociális 
biztonság ágait a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 
április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet határozza 
meg. Ezen irányelvnek a szociális 
biztonság területén alkalmazott egyenlő 
bánásmódra vonatkozó rendelkezései azon 
személyekre is kiterjednek, akik valamely 
harmadik országból érkeznek közvetlenül 
egy tagállamba. Ez az irányelv ugyanakkor 
nem ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő közösségi jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint.

Or. en
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Indokolás

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló új jogszabály a 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet lesz.

Módosítás 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az uniós jog nem korlátozza a 
tagállamoknak a szociális biztonsági 
rendszerük kialakítására vonatkozó 
hatáskörét. Uniós szintű harmonizáció 
hiányában az egyes tagállamok 
jogszabályai állapítják meg a szociális 
biztonsági ellátások nyújtásának 
feltételeit, valamint ezen ellátások összegét 
és folyósításuk időtartamát. 
Mindazonáltal e hatáskör gyakorlása 
során a tagállamoknak tiszteletben kell 
tartaniuk az uniós jogot. Az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó harmadik országbeli 
állampolgároknak meg kell felelniük az 
illetékes tagállam jogszabályaiban a 
szociális biztonsági rendszerhez való 
csatlakozás, illetve az ellátásra való 
jogosultság tekintetében megállapított 
feltételeknek.

Or. en

Módosítás 23
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamoknak ratifikálniuk kell a 
migráns munkavállalók és családtagjaik 
jogainak védelméről szóló, az ENSZ 
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közgyűlése által 1990. december 18-án 
elfogadott egyezményt.

Or. en

Módosítás 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „harmadik országból származó 
munkavállaló” – a „munkaviszony” egyéb 
uniós jogi aktusokban alkalmazott 
fogalma értelmezésének sérelme nélkül: 
harmadik ország bármely olyan
állampolgára, akinek valamely tagállam 
területére való beutazását engedélyezték,
ott jogszerűen tartózkodik, és az adott 
tagállam nemzeti joga alapján és/vagy 
nemzeti gyakorlatával összhangban 
fizetett munkaviszony keretében
munkavállalásra jogosult.

Or. en

Módosítás 25
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) akik kiküldetésük ideje alatt a 96/71/EK 
irányelv hatálya alá tartoznak; Ez az 
irányelv nem érinti a harmadik országok 
állampolgárainak a nemzeti 
munkaerőpiacokhoz való hozzáférésével 
és a munkavállalásuk engedélyezésével 
kapcsolatos tagállami hatásköröket. Ez az 
irányelv nem korlátozza a tagállamok 
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jogát arra, hogy a saját 
munkaerőpiacukra szabott bevándorlási 
szabályaikat fenntartsák, vagy ilyen 
szabályokat vezessenek be.

Or. de

Indokolás

Sürgősen egyértelművé kell tenni, hogy a javasolt irányelv a 96/71/EK irányelvvel 
összefüggésben nem érinti a tagállamok azon hatáskörét, hogy szabályozzák a harmadik 
országból származó állampolgárok nemzeti munkaerőpiacukon való munkavállalását. Nem 
szabad aláásni a tagállamok azon jogát, hogy a munkaerőpiacukhoz való hozzáférésről saját 
hatáskörben dönthessenek. 

Módosítás 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) munkafeltételek, beleértve a fizetés, a 
szabadságolás, a munkaidő és az 
elbocsátás, valamint a munkahelyi 
egészség és biztonság feltételeit is, 
figyelembe véve a hatályos általános 
kollektív megállapodásokat;

Or. en

Módosítás 27
Pascale Gruny

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) munkafeltételek, beleértve a fizetést és 
az elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, a munkaidőt, a 
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fizetett szabadságot, a fegyelmi 
kérdéseket;

Or. fr

Indokolás

Az egyenlő bánásmód által érintett területek kiszélesítése.

Módosítás 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a szociális biztonság ágai a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
meghatározása szerint;

Or. en

Indokolás

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló új jogszabály a 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet lesz.
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Módosítás 29
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a szociális biztonság ágaira vonatkozó 
nemzeti jogszabályok rendelkezései –
amint ezen ágakat a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. 
április 29-i 883/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
meghatározza. A szociális biztonsági 
rendszerek koordinációját a valamely 
harmadik ország e rendelkezések által 
pusztán állampolgárságuk okán nem 
érintett, és határokon átnyúló jelleggel az 
EU területén legálisan tartózkodó
állampolgáraira kiterjesztő kísérő
rendeletet is megfelelően alkalmazni kell;

Or. en

Módosítás 30
Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) hozzáférés a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátott árukhoz és 
szolgáltatásokhoz, valamint ilyen áruk és 
szolgáltatások biztosítása, beleértve a 
lakáshoz jutási eljárásokat és a 
munkaközvetítő irodák által kínált 
támogatást és tanácsadói szolgáltatásokat, 
a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Or. en
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Módosítás 31
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a saját nemzeti jogszabályaik szerint 
korlátozhatják az e cikk (1) bekezdésében 
említett jogokat; 

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamoknak meg kell hagyni a jogot, hogy 
szabályozzák a harmadik országból származó állampolgárok széleskörű jogait. Ugyanakkor 
legalább egy átfogó lehetőséget biztosítani kell a tagállamok számára, hogy korlátozhassák a 
12. cikk (1) bekezdésében említett jogokat. 

Módosítás 32
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok az állampolgáraikkal való 
egyenlő bánásmódot kizárólag a következő 
esetekben korlátozhatják:

Or. en
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Módosítás 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 34
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 
alapján a harmadik országokból származó 

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

országokból származó azon személyekre, 
akik alkalmazásban állnak, az olyan 
személyek részére nyújtott munkanélküli 
ellátások kivételével, akik ellátásának 
alapja az adott tagállamban korábban 
meglévő munkaviszony.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályára tekintettel – ti. a tagállamok területére munkavállalási céllal beutazó 
vagy a munkavállalást is lehetővé tévő tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre 
egyaránt alkalmazandó – kiemelten fontos, hogy a 12. cikk említést tegyen a lakóhely alapú 
szociális biztonsági rendszerek létezéséről, fenntartva a tagállamok számára azt a 
lehetőséget, hogy a szociális biztonsággal kapcsolatos egyenlő bánásmód biztosítását a 
munkaviszonnyal rendelkező személyekre korlátozzák, hogy ne kelljen jelentős és mélyreható 
változtatásokat eszközölniük lakóhely alapú szociális biztonsági rendszereikben.

Módosítás 38
Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A harmadik országból származó és 
harmadik országba költöző 
munkavállalók vagy az ilyen 
munkavállalók harmadik országban élő 
túlélő hozzátartozói, akik a munkavállaló 
után jogokat élveznek, a nyugdíjkorhatár 
elérése, rokkantság vagy halál esetén a 
munkavállaló korábbi munkaviszonyán 
alapuló és a 883/2004/EK tanácsi rendelet 
3. cikkében meghatározott jogszabályok 
szerint megszerzett kötelező nyugdíjban 
részesülnek az érintett tagállam harmadik 
országba költöző állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett és 
mértékben. A tagállamok e rendelkezés 
végrehajtásának feltételéül szabhatják 
olyan kétoldalú megállapodások meglétét, 
melyek elismerik a nyugellátás kölcsönös 
kivitelét, és e célra technikai 
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együttműködést hoznak létre.

Or. en

Módosítás 39
Gesine Meissner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az ezen irányelvben rögzített jogok 
bárminemű megsértése jogi eljárást 
vonjon maga után. 

Or. en


