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Módosítás 1
Sari Essayah

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 uniós jogszabály előírása 
nélkül előfordulhat, hogy a harmadik 
országok állampolgárai eltérő jogokkal 
rendelkeznek attól függően, hogy melyik 
tagállamban dolgoznak, és milyen 
állampolgárságúak. 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 megteremtsék az egyenlő
versenyfeltételek minimális szintjét, 
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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 azonosak 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 3
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Nem tartozhatnak ezen irányelv 
hatálya alá a harmadik országok azon
állampolgárai, akik a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá tartoznak, és 
valamelyik tagállamban kiküldetésen 
tartózkodnak, valamint a harmadik 
országok azon állampolgárai, akik a 
kereskedelemhez és beruházásokhoz 
kapcsolódó természetes személyek 
bizonyos csoportjainak belépését és 

(12) Nem tartoznak ezen irányelv hatálya 
alá harmadik országok kiküldetésben lévő
állampolgárai. Ez nem jelenti azt, hogy 
harmadik országok olyan állampolgárai,
akik legálisan tartózkodnak és dolgoznak 
egy tagállamban, és egy másik 
tagállamban vannak kiküldetésben, 
kiküldetésük időtartama alatt ne 
részesülhessenek továbbra is a származási 
tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódban a munkavállalás azon 
feltételei tekintetében, amelyeket nem 
érint a munkavállalók szolgáltatások 
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ideiglenes tartózkodását megkönnyítő 
nemzetközi megállapodásban foglalt 
kötelezettségek keretében lépnek be 
valamely tagállam területére, mivel ezek a 
személyek nem tekintendők a tagállam 
munkaerőpiaca részének.

nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló 1996. december 16-i 96/71/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv
alkalmazása.

Or. en

Módosítás 4
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ebben az irányelvben 
munkafeltételek alatt legalább a fizetést és 
az elbocsátást, a munkahelyi egészség és 
biztonság feltételeit, a munkaidőt és a 
szabadságolást kell érteni, figyelembe véve 
az érvényben lévő kollektív 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 5
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A valamely harmadik ország 
állampolgára által egy másik tagállamban 
szerzett szakképesítést ugyanúgy el kell 
ismerni, mint az uniós polgárok 
szakképesítését, a harmadik országban 
szerzett képesítéseket pedig a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
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összhangban kell figyelembe venni. összhangban kell figyelembe venni. A 
harmadik országbeli munkavállalóknak 
biztosított azon jog, hogy az okleveleknek, 
bizonyítványoknak és egyéb szakmai 
képesítéseknek a vonatkozó nemzeti 
eljárásokkal összhangban történő 
elismerése terén egyenlő bánásmódban 
részesüljenek, nem sérti a tagállamok 
azon hatáskörét, hogy eldöntsék, 
bebocsátják-e munkaerőpiacukra az e 
harmadik országbeli munkavállalókat.

Or. en

Módosítás 6
Alejandro Cercas

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 

(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.



PE460.645v01-00 8/31 AM\859135HU.doc

HU

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

Módosítás 7
Ria Oomen-Ruijten

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 rendelet1 határozza meg1. 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 rendelet1 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 

(16) A harmadik országokból származó 
munkavállalókat 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 rendelet1 határozza meg. Ezen 
irányelvnek a szociális biztonság területén 
alkalmazott egyenlő bánásmódra 
vonatkozó rendelkezései azon
munkavállalókra is kiterjednek, akik 
valamely harmadik országból érkeznek 
közvetlenül egy tagállamba. Ez az irányelv 
ugyanakkor nem ruházhatja fel a harmadik 
országból származó munkavállalókat több 
joggal, mint amennyit a szociális biztonság 
területén már meglévő uniós jogszabályok
biztosítanak a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint. Az irányelv 
továbbá nem biztosíthat jogokat olyan 
helyzetekkel kapcsolatban, amelyek kívül 
esnek az uniós jogszabályok hatályán, 
mint például a harmadik országban 
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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.

tartózkodó családtagok helyzete. Ez az 
irányelv kizárólag azon családtagok 
vonatkozásában biztosít jogokat, akik a 
harmadik országból származó 
munkavállalóhoz csatlakozva 
családegyesítés jogcímén tartózkodnak 
valamely tagállamban, illetve akik már 
jogszerűen az adott tagállamban 
tartózkodnak.

Or. en

Módosítás 8
Alejandro Cercas

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 tagállamok kötelesek tiszteletben 
tartani az uniós jogot.

Or. en

Módosítás 9
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A tagállamoknak legalább egyenlő 



PE460.645v01-00 10/31 AM\859135HU.doc

HU

bánásmódban kell részesíteniük azokat a 
harmadik országbeli állampolgárokat, 
akik alkalmazásban állnak, vagy akiket 
minimális hosszúságú munkaviszonyt 
követően munkanélküliként 
nyilvántartásba vettek. A szociális 
biztonság terén alkalmazott egyenlő 
bánásmód ezen irányelv szerinti 
korlátozása nem sértheti a 883/2004/EK 
rendelet és a 987/2009/EK rendelet 
harmadik országok e rendeletek által 
csupán állampolgárságuk miatt nem 
érintett állampolgáraira való 
kiterjesztéséről szóló, 2010. november 24-i 
1231/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 alkalmazásában 
biztosított jogokat.

1 HL L 344., 2010. 12. 29. , 1. o.

Or. en

Módosítás 10
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A harmadik országokból származó 
munkavállalókkal szembeni egyenlő 
bánásmód nem terjed ki a szociális 
segélyezési rendszerek keretében 
finanszírozott szakképzésre.

Or. en
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Módosítás 11
Alejandro Cercas

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 12
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a harmadik országok állampolgárai 
számára a valamely tagállam területén 
munkavállalás céljából való 
tartózkodáshoz kiállított összevont 
engedélyre irányuló összevont kérelmezési 
eljárás meghatározása tartózkodásuk
engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése
és jogállásuk ellenőrzésének 
megkönnyítése érdekében, valamint

Or. en

Indokolás
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Módosítás 13
Alejandro Cercas

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 vagy 
nemzeti gyakorlatával összhangban
munkavállalásra jogosult.

Or. en

Módosítás 14
Ria Oomen-Ruijten

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”: harmadik ország azon 
állampolgára, aki valamely tagállam 
területén tartózkodásra jogosult, ott 
jogszerűen tartózkodik, és az adott 
tagállam nemzeti joga alapján és/vagy 
nemzeti gyakorlatával összhangban 
fizetett munkaviszony keretében
munkavállalásra jogosult;

Or. en
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Módosítás 15
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) harmadik országok állampolgárai, 
kivéve ha más uniós szabályozás 
értelmében magasabb szintű jogokat 
élveznek.

Or. en

Módosítás 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Alejandro Cercas

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, és nem 
érinti a harmadik országok 
állampolgárainak a nemzeti 
munkaerőpiacokhoz való hozzáférésével 
és a munkavállalásuk engedélyezésével 
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kapcsolatos tagállami hatásköröket.

Or. en

Módosítás 18
Ria Oomen-Ruijten

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 kiküldetésben vannak, 
amennyiben rájuk és kiküldetésükre a 
96/71/EK irányelv vonatkozik;

Or. en

Módosítás 19
Sari Essayah

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 kiküldetésben vannak,
kiküldetésük egész ideje alatt;

Or. en

Módosítás 20
Gesine Meissner

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 kiküldetésben vannak,
kiküldetésük egész ideje alatt;
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Or. en

Módosítás 21
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és c) 
pontjában említetteknek megfelelő,
harmadik országokból származó 
munkavállalók a következők tekintetében 
egyenlő bánásmódban részesülnek a
tartózkodási hely szerinti tagállam
állampolgáraival:

Or. en

Módosítás 22
Jean Lambert

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, továbbá a 
munkaidőt, a szabadságolást és a fegyelmi 
eljárásokat is, figyelemmel a hatályos 
általános kollektív megállapodásokra, 
valamint az új munkahely kereséséhez 
való jogot;

Or. en

Indokolás

A migránsoknak a többi munkavállalóhoz hasonlóan rendelkezniük kell az ILO 143. 
egyezményében rögzített azon joggal, hogy megválaszthassák munkáltatójukat és új 
munkahelyet kereshessenek.
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Módosítás 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 24
Alejandro Cercas

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, a munkahelyi egészséget és 
biztonságot, a munkaidőt és a 
szabadságolást, figyelembe véve az 
általános kollektív megállapodásokat;

Or. en
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Módosítás 25
Alejandro Cercas

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
883/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet meghatározása szerint;

Or. en

Módosítás 26
Ria Oomen-Ruijten

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 

e) a szociális biztonság ágai, a
883/2004/EK rendeletben 
meghatározottak szerint;
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rendeletet megfelelően alkalmazni kell;

Or. en

Módosítás 27
Alejandro Cercas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adókedvezmények; g) adókedvezmények, feltéve hogy a 
munkavállaló az adott tagállamban 
adózás szempontjából állandó lakhellyel 
rendelkezik;

Or. en

Módosítás 28
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adókedvezmények; g) adókedvezmények, feltéve hogy a 
munkavállaló az adott tagállamban 
adózás szempontjából állandó lakhellyel 
rendelkezik;

Or. en
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Módosítás 29
Alejandro Cercas

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

Módosítás 30
Ria Oomen-Ruijten

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 a nemzeti jog 
előírásainak megfelelően. Ez a bekezdés 
nem sérti az uniós és nemzeti jog szerinti 
szerződéskötési szabadságot.

Or. en
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Módosítás 31
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – h a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a munkaközvetítő irodák által nyújtott 
tanácsadói szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 33
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az oktatáshoz és a szakképzéshez való 
hozzáférés céljából megkövetelhetik a 
megfelelő szintű nyelvtudás igazolását. A 

a) az (1) bekezdés c) pontja alapján:
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felsőoktatáshoz való hozzáférés 
különleges oktatási előfeltételek 
teljesítésétől tehető függővé;

– korlátozhatják alkalmazását a harmadik 
országokból származó azon 
munkavállalókra, akik alkalmazásban 
állnak;
– kizárhatják a harmadik országokból 
származó azon munkavállalókat, akiknek 
tartózkodását a 2004/114/EK irányelvvel 
összhangban engedélyezték;
– kizárhatják a tanulmányi és megélhetési 
juttatásokat és kölcsönöket, vagy egyéb 
juttatásokat és kölcsönöket;
– a meghatározott tevékenység 
gyakorlásához nem közvetlenül 
kapcsolódó egyetemi és középiskolát 
követő oktatáshoz és a szakképzéshez való 
hozzáférés tekintetében a nemzeti joggal 
összhangban meghatározott előfeltételeket 
rögzíthetnek, többek között nyelvtudás 
igazolását és tandíj kifizetését;

Or. en

Módosítás 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 35
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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 37
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 

törölve
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közszféra keretében történő lakáshoz jutás 
tekintetében olyan esetekre, amikor a 
harmadik ország állampolgára legalább 
három éve tartózkodik vagy jogosult 
tartózkodni a tagállam területén;

Or. en

Módosítás 38
Alejandro Cercas

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 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

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
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Módosítás 40
Ria Oomen-Ruijten

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 41
Jean Lambert

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;

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

Or. en

Módosítás 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, 
Rui Tavares

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 43
Jean Lambert

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 44
Alejandro Cercas

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.

e) felhasználhatják a tartózkodási helyre 
vonatkozó kritériumokat (lakóhely alapú 
ellátásra, de nem a munkavállalással 
kapcsolatos ellátásra), ha a tartózkodási 
engedélyt nem munkavállalás céljából 
adták ki, de lehetővé teszi a 
munkavállalást.

Or. en
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Módosítás 45
Ria Oomen-Ruijten

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.

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 
alapján a harmadik országokból származó 
munkavállalókra ruházott jogokat, de csak 
abban az esetben, ha a munkavállaló 6 
hónapnál rövidebb ideig állt 
alkalmazásban; további kivételt képeznek 
a munkanélküliként nyilvántartásba vett 
személyek, akik esetében e jogok nem 
korlátozhatók.
Ezenkívül a tagállamok határozhatnak 
úgy, hogy a családi ellátások tekintetében 
az (1) bekezdés e) pontja nem 
alkalmazandó a harmadik országok olyan 
állampolgáraira, akik valamely tagállam 
területén hat hónapot meg nem haladó 
ideig érvényes munkavállalási engedélyt 
kaptak, harmadik országok olyan 
állampolgáraira, akiknek tartózkodását 
tanulmányok folytatása céljából 
engedélyezték, valamint harmadik 
országok olyan állampolgáraira, akiknek 
a munkavállalása vízum alapján 
engedélyezett.

Or. en

Módosítás 46
Sari Essayah

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,

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 
alapján a harmadik országokból származó 
munkavállalókra ruházott jogokat, de nem 
korlátozhatják ezeket a jogokat a 
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kivéve a munkanélküli juttatások
területén.

harmadik országokból származó azon
munkavállalók esetében, akik 
alkalmazásban állnak vagy legalább hat 
hónapig alkalmazásban álltak, illetve 
akiket munkanélküliként nyilvántartásba 
vettek. Ezenkívül a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy a családi 
ellátások tekintetében az (1) bekezdés e) 
pontja nem alkalmazandó a harmadik 
országok olyan állampolgáraira, akik 
valamely tagállam területén hat hónapot 
meg nem haladó ideig érvényes 
munkavállalási engedélyt kaptak, 
harmadik országok olyan 
állampolgáraira, akiknek tartózkodását 
tanulmányok folytatása céljából 
engedélyezték, valamint harmadik 
országok olyan állampolgáraira, akiknek 
a munkavállalása vízum alapján 
engedélyezett.

Or. en

Módosítás 47
Gesine Meissner

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.

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 
alapján a harmadik országokból származó 
munkavállalókra ruházott jogokat, de nem 
korlátozhatják ezeket a jogokat a 
harmadik országokból származó azon
munkavállalók esetében, akik 
alkalmazásban állnak vagy legalább hat 
hónapig alkalmazásban álltak, illetve 
akiket munkanélküliként nyilvántartásba 
vettek.
Ezenkívül a tagállamok határozhatnak 
úgy, hogy a családi ellátások tekintetében 
az (1) bekezdés e) pontja nem 
alkalmazandó a harmadik országok olyan 
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állampolgáraira, akik valamely tagállam
területén hat hónapot meg nem haladó 
ideig érvényes munkavállalási engedélyt 
kaptak, harmadik országok olyan 
állampolgáraira, akiknek tartózkodását 
tanulmányok folytatása céljából 
engedélyezték, valamint harmadik 
országok olyan állampolgáraira, akiknek 
a munkavállalása vízum alapján 
engedélyezett.

Or. en

Módosítás 48
Ria Oomen-Ruijten

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az (1) bekezdés g) pontja alapján 
oly módon, hogy az egyenlő bánásmódot 
azokra az esetekre korlátozzák, amikor a 
harmadik országból származó személy 
olyan családtagokra vonatkozóan igényel 
juttatásokat, akiknek bejegyzett vagy 
szokásos tartózkodási helye az érintett 
tagállam területén belül található.

Or. en

Módosítás 49
Sari Essayah

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 
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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 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 
együttműködést hoznak létre.

Or. en

Módosítás 50
Jean Lambert

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 rendelet 3. 
cikkében meghatározott jogszabályok 
szerint megszerzett kötelező nyugdíjban 
részesülnek az érintett tagállam harmadik 
országba költöző állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett és 
mértékben; ha a harmadik országból 
származó munkavállaló a 
társadalombiztosítási járulékok vagy a 
nyugdíjjárulékok megfizetése ellenére 
valamilyen ok miatt nem szerez 
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nyugdíjjogosultságot vagy a nyugdíj nem 
fizethető ki számára, a távozása előtt 
jogosult a befizetett összegek 
visszatérítésére;

Or. en

Indokolás
Diszkriminatív eljárásnak tekinthető, ha személyeket annak tudatában köteleznek (akár 
állami) nyugdíjrendszeri befizetésre, hogy a befizetések nem eredményeznek majd 
nyugdíjjogosultságot.

Módosítás 51
Ria Oomen-Ruijten

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 rendelet 3. 
cikkében meghatározott jogszabályok 
szerint megszerzett kötelező nyugdíjban 
részesülnek.

Or. en

Módosítás 52
Alejandro Cercas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelv alkalmazása nem sérti 
az 1961. október 18-i Európai Szociális 
Chartában és a migráns munkavállalók 
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jogállásáról szóló 1977. november 24-i 
európai egyezményben rögzített jogokat és 
elveket. 

Or. en


