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Módosítás 24
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 79. 
cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

- tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 79. 
cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára és 
79. cikkének (5) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 25
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára és különösen 15. cikkének (3) 
bekezdésére, valamint 27., 28., 31. és 33. 
cikkére,

Or. en

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet szociális biztonságról 
(minimumszabályok) szóló 102. 
egyezményére,
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Or. en

Módosítás 27
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 c bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet egyenlő bánásmódról (szociális 
biztonság) szóló 118. egyezményére,

Or. en

Módosítás 28
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 d bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet migráns munkavállalókról szóló 
143. egyezményére,

Or. en

Módosítás 29
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 e bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet munkavállalás céljából történő 
bevándorlásról szóló 97. egyezményére,
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Or. en

Módosítás 30
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az „Európa 2020: Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közlemény 
célul tűzi ki a tudás- és innovációalapú 
uniós gazdaság megteremtését, a 
vállalkozásokra nehezedő adminisztratív 
terhek csökkentését és a munkaerő-kínálat 
és -kereslet jobb összhangjának 
megteremtését. A harmadik országbeli 
vezető beosztású alkalmazottak, szakértők 
és diplomás gyakornokok vállalaton belüli 
áthelyezés keretében az Unió területére 
történő belépésének megkönnyítésére
irányuló intézkedéseket e tágabb 
összefüggések között kell szemlélni.

(3) Az „Európa 2020: Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című bizottsági közlemény 
célul tűzi ki a tudás- és innovációalapú 
uniós gazdaság megteremtését, a 
vállalkozásokra nehezedő adminisztratív 
terhek csökkentését és a munkaerő-kínálat 
és -kereslet jobb összhangjának 
megteremtését. A harmadik országbeli 
vezető beosztású alkalmazottak, szakértők 
és diplomás gyakornokok vállalaton belüli 
áthelyezés keretében az Unió területére 
történő belépése tekintetében az eljárások 
javítására és az egyenlő jogok közös 
keretének meghatározására irányuló 
intézkedéseket e tágabb összefüggések 
között lehet szemlélni.

Or. en

Módosítás 31
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azok a harmadik országbeli 
állampolgárok, akik engedéllyel 
rendelkeznek a tagállamok területén 
történő munkavégzésre, az uniós 
polgárokéval egyenlő 
munkakörülményekre jogosultak.
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Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés összhangban áll az Alapjogi Chartával.

Módosítás 32
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kulcsfontosságú alkalmazottak 
vállalaton belüli áthelyezése a fogadó 
vállalatok számára új szakértelem és tudás 
megjelenését, az innováció növekedését és 
jobb gazdasági lehetőségeket jelent, és 
ezáltal elősegíti az európai tudásalapú 
gazdaság fejlődését és a beruházások 
növekedését Európa-szerte. A harmadik 
országokból származó személyek 
megfelelően szabályozott áthelyezése 
egyúttal hozzájárulhat az Unióból a 
harmadik országok vállalatai felé irányuló 
áthelyezések megkönnyítéséhez is, és 
erősíti az Unió pozícióját nemzetközi 
partnereivel ápolt kapcsolataiban. A 
vállalaton belüli áthelyezések 
megkönnyítése a multinacionális vállalatok 
számára elősegíti emberi erőforrásaik 
leghatékonyabb kihasználását.

(6) A kulcsfontosságú alkalmazottak 
vállalaton belüli áthelyezése a fogadó 
vállalatok számára új szakértelem és tudás 
megjelenését, az innováció növekedését és 
jobb gazdasági lehetőségeket jelent, és
ezáltal elősegíti az európai tudásalapú 
gazdaság fejlődését és a gazdasági 
versenyképesség fokozását Európa-szerte. 
A harmadik országokból származó 
személyek megfelelően szabályozott 
áthelyezése egyúttal hozzájárulhat az 
Unióból a harmadik országok vállalatai 
felé irányuló áthelyezések 
megkönnyítéséhez is, és erősíti az Unió 
pozícióját nemzetközi partnereivel ápolt 
kapcsolataiban. A vállalaton belüli 
áthelyezések megkönnyítése a 
multinacionális vállalatok számára 
elősegíti emberi erőforrásaik 
leghatékonyabb kihasználását.

Or. lt

Módosítás 33
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A jelen irányelv által megállapított 
szabályok előnyösek a migránsok 
származási országa számára is, mert az 
ideiglenes migráció e formája ösztönzi a 
szakértelem, a tudás, a technológia és a 
know-how cseréjét.

(7) A jelen irányelv által megállapított 
szabályok előnyösek lehetnek a migránsok 
származási országa számára is, mert az 
ideiglenes migráció e formája gondosan 
meghatározott feltételek mellett 
ösztönözheti a szakértelem, a tudás, a 
technológia és a know-how cseréjét.

Or. en

Módosítás 34
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezt az irányelvet a csatlakozási 
okmányok vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, a tagállamok 
munkaerőpiacaihoz történő hozzáférésre 
vonatkozó uniós preferencia elvének 
sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezen elv 
szerint a tagállamoknak a 
munkaerőpiacaikhoz való hozzáférés 
tekintetében nemzeti intézkedések vagy 
kétoldalú megállapodásokból következő 
intézkedések bármely alkalmazása esetén 
előnyben kell részesíteniük azokat a 
munkavállalókat, akik a tagállamok 
állampolgárai azon munkavállalókkal 
szemben, akik harmadik országok 
állampolgárai.

(8) Ezt az irányelvet a csatlakozási 
okmányok vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, a tagállamok 
munkaerőpiacaihoz történő hozzáférésre 
vonatkozó uniós preferencia elvének 
sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezen elv 
szerint a tagállamoknak a 
munkaerőpiacaikhoz való hozzáférés 
tekintetében nemzeti intézkedések vagy 
kétoldalú megállapodásokból következő 
intézkedések bármely alkalmazása esetén 
előnyben kell részesíteniük azokat a 
munkavállalókat, akik saját 
állampolgáraik vagy más tagállamok 
állampolgárai azon munkavállalókkal 
szemben, akik harmadik országok 
állampolgárai.

Or. en

Módosítás 35
Thomas Mann
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Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezt az irányelvet a csatlakozási 
okmányok vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, a tagállamok 
munkaerőpiacaihoz történő hozzáférésre 
vonatkozó uniós preferencia elvének 
sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezen elv 
szerint a tagállamoknak a 
munkaerőpiacaikhoz való hozzáférés 
tekintetében nemzeti intézkedések vagy 
kétoldalú megállapodásokból következő 
intézkedések bármely alkalmazása esetén 
előnyben kell részesíteniük azokat a 
munkavállalókat, akik a tagállamok 
állampolgárai azon munkavállalókkal 
szemben, akik harmadik országok 
állampolgárai.

(8) Ezt az irányelvet a csatlakozási 
okmányok vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, a tagállamok 
munkaerőpiacaihoz történő hozzáférésre 
vonatkozó uniós preferencia elvének 
sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezen elv 
szerint a tagállamoknak a 
munkaerőpiacaikhoz való hozzáférés 
tekintetében nemzeti intézkedések vagy 
kétoldalú megállapodásokból következő 
intézkedések bármely alkalmazása esetén 
előnyben kell részesíteniük azokat a 
munkavállalókat, akik a tagállamok 
állampolgárai azon munkavállalókkal 
szemben, akik harmadik országok 
állampolgárai. Ennek során a nemzeti 
minimálbéreket és a foglalkozás 
gyakorlása szerinti állam 
minimumszabályait (munkavégzés 
helyének elve) mind az uniós 
polgároknak, mind pedig a harmadik 
országok polgárainak kötelezően 
tiszteletben kell tartaniuk.

Or. de

Módosítás 36
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezt az irányelvet a csatlakozási 
okmányok vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, a tagállamok 
munkaerőpiacaihoz történő hozzáférésre 
vonatkozó uniós preferencia elvének 
sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezen elv 
szerint a tagállamoknak a 

(8) Ezt az irányelvet a csatlakozási 
okmányok vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott, a tagállamok 
munkaerőpiacaihoz történő hozzáférésre 
vonatkozó uniós preferencia elvének 
sérelme nélkül kell alkalmazni. Ezen elv 
szerint a tagállamoknak a 
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munkaerőpiacaikhoz való hozzáférés 
tekintetében nemzeti intézkedések vagy 
kétoldalú megállapodásokból következő 
intézkedések bármely alkalmazása esetén 
előnyben kell részesíteniük azokat a 
munkavállalókat, akik a tagállamok 
állampolgárai azon munkavállalókkal 
szemben, akik harmadik országok 
állampolgárai.

munkaerőpiacaikhoz való hozzáférés 
tekintetében nemzeti intézkedések vagy 
kétoldalú megállapodásokból következő 
intézkedések bármely alkalmazása esetén 
előnyben kell részesíteniük azokat a 
munkavállalókat, akik a tagállamok 
állampolgárai azon munkavállalókkal 
szemben, akik harmadik országok 
állampolgárai. Az említett elv oltalmazása 
mellett ez nem használható fel az egyenlő 
munkáért járó egyenlő díjazás elvétől való 
eltérésre, sem a tagállamok, sem pedig a 
harmadik országok állampolgárainak
esetében. Ezt az irányelvet a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásának elvét teljes körűen 
tiszteletben tartva kell alkalmazni, 
eltörölve minden, állampolgárságon 
alapuló megkülönböztetést a 
foglalkoztatás, a díjazás és az egyéb 
munkakörülmények és foglalkoztatási 
feltételek terén.

Or. en

Indokolás

A Szerződés 45. cikke megállapítja, hogy a munkavállalók szabad mozgása együtt jár az 
állampolgárságon alapuló mindennemű megkülönböztetés eltörlésével.

Módosítás 37
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ezen irányelvnek az ILO vonatkozó 
egyezményeinek teljes körű tiszteletben 
tartásával kell meghatároznia a harmadik 
országbeli állampolgárokat a vállalaton 
belüli áthelyezés keretében megillető 
jogokat és feltételeket.

Or. en



PE467.306v02-00 10/92 AM\871544HU.doc

HU

Módosítás 38
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
vállalaton belül áthelyezett személyek 
körébe a vezetők, szakértők és felsőfokú 
képesítéssel rendelkező, diplomás 
gyakornokok tartoznak. A vállalaton belül 
áthelyezett személyek fogalmának 
meghatározása a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló általános egyezmény
(GATS) és kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások keretében tett uniós 
kötelezettségvállalásokra épül. A GATS 
keretében tett e kötelezettségvállalások 
nem terjednek ki a belépés, tartózkodás és 
munkavégzés feltételeire. Ezért a jelen 
irányelv kiegészíti és megkönnyíti e 
kötelezettségvállalások alkalmazását. Az 
irányelv azonban a vállalaton belüli 
áthelyezéseknek a kereskedelmi 
kötelezettségvállalásokból következőnél 
tágabb körét érinti, mivel a szolgáltató 
ágazaton kívüli és a kereskedelmi 
megállapodásokban nem részes fél 
harmadik országból történő 
áthelyezésekre is kiterjed.

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
vállalaton belül áthelyezett személyek 
körébe a vezetők, szakértők és felsőfokú 
képesítéssel rendelkező, diplomás 
gyakornokok tartoznak. A vállalaton belül 
áthelyezett személyek fogalmának 
meghatározása az európai képesítési 
keretrendszerhez kapcsolódik, amely 
összehasonlítható és átlátható módon 
határozza meg a képesítések értékelésére 
szolgáló európai referenciakeretet, 
miközben összeegyeztethető a 
szolgáltatások kereskedelméről szóló 
általános egyezménnyel (GATS) és a
kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokkal.

Or. en

Módosítás 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a (10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
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vállalaton belül áthelyezett személyek 
körébe a vezetők, szakértők és felsőfokú 
képesítéssel rendelkező, diplomás 
gyakornokok tartoznak. A vállalaton belül 
áthelyezett személyek fogalmának 
meghatározása a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló általános 
egyezmény(GATS) és kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások keretében 
tett uniós kötelezettségvállalásokra épül. A 
GATS keretében tett e 
kötelezettségvállalások nem terjednek ki a 
belépés, tartózkodás és munkavégzés 
feltételeire. Ezért a jelen irányelv kiegészíti 
és megkönnyíti e kötelezettségvállalások 
alkalmazását. Az irányelv azonban a 
vállalaton belüli áthelyezéseknek a 
kereskedelmi kötelezettségvállalásokból 
következőnél tágabb körét érinti, mivel a 
szolgáltató ágazaton kívüli és a 
kereskedelmi megállapodásokban nem 
részes fél harmadik országból történő 
áthelyezésekre is kiterjed.

vállalaton belül áthelyezett személyek 
körébe a felsőfokú képesítéssel rendelkező, 
diplomás vezetők és szakértők tartoznak. A 
vállalaton belül áthelyezett személyek 
fogalmának meghatározása a 
szolgáltatások kereskedelméről szóló 
általános egyezmény(GATS) és kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások keretében 
tett uniós kötelezettségvállalásokra épül. A 
GATS keretében tett e 
kötelezettségvállalások nem terjednek ki a 
belépés, tartózkodás és munkavégzés 
feltételeire. Ezért a jelen irányelv kiegészíti 
és megkönnyíti e kötelezettségvállalások 
alkalmazását. Az irányelv azonban a 
vállalaton belüli áthelyezéseknek a 
kereskedelmi kötelezettségvállalásokból 
következőnél tágabb körét érinti, mivel a 
szolgáltató ágazaton kívüli és a 
kereskedelmi megállapodásokban nem 
részes fél harmadik országból történő 
áthelyezésekre is kiterjed.

Or. de

Módosítás 40
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
vállalaton belül áthelyezett személyek 
körébe a vezetők, szakértők és felsőfokú 
képesítéssel rendelkező, diplomás 
gyakornokok tartoznak. A vállalaton belül 
áthelyezett személyek fogalmának 
meghatározása a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló általános 
egyezmény (GATS) és kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások keretében 
tett uniós kötelezettségvállalásokra épül. A 
GATS keretében tett e 

(10) Ezen irányelv alkalmazásában a 
vállalaton belül áthelyezett személyek 
körébe a vezetők, szakértők és felsőfokú 
képesítéssel és szakmai képesítéssel 
rendelkező, diplomás gyakornokok 
tartoznak. A vállalaton belül áthelyezett 
személyeket magas szintű képzettséget 
igénylő munkakörben kell alkalmazni. A 
vállalaton belül áthelyezett személyek 
fogalmának meghatározása a 
szolgáltatások kereskedelméről szóló 
általános egyezmény (GATS) és kétoldalú 
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kötelezettségvállalások nem terjednek ki a 
belépés, tartózkodás és munkavégzés 
feltételeire. Ezért a jelen irányelv kiegészíti 
és megkönnyíti e kötelezettségvállalások 
alkalmazását. Az irányelv azonban a 
vállalaton belüli áthelyezéseknek a 
kereskedelmi kötelezettségvállalásokból 
következőnél tágabb körét érinti, mivel a 
szolgáltató ágazaton kívüli és a 
kereskedelmi megállapodásokban nem 
részes fél harmadik országból történő 
áthelyezésekre is kiterjed.

kereskedelmi megállapodások keretében 
tett uniós kötelezettségvállalásokra épül. A 
GATS keretében tett e 
kötelezettségvállalások nem terjednek ki a 
belépés, tartózkodás és munkavégzés 
feltételeire. Ezért a jelen irányelv kiegészíti 
és megkönnyíti e kötelezettségvállalások 
alkalmazását. Az irányelv azonban a 
vállalaton belüli áthelyezéseknek a 
kereskedelmi kötelezettségvállalásokból 
következőnél tágabb körét érinti, mivel a 
szolgáltató ágazaton kívüli és a 
kereskedelmi megállapodásokban nem 
részes fél harmadik országból történő 
áthelyezésekre is kiterjed.

Or. en

Módosítás 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

(11) Ezen irányelv célja a munkavállalók 
védelme és a tagállamok területén, illetve a 
harmadik országokban letelepedett 
vállalkozások közötti tisztességes verseny 
biztosítása, mivel e követelmény 
garantálja, hogy az utóbbiak nem juthatnak 
versenyelőnyhöz az alacsonyabb 
követelményeket előíró munkaügyi normák 
kihasználása révén.

Or. de
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Módosítás 42
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint a 
helyi munkavállalók számára. A vállalaton 
belül áthelyezett munkavállalók számára
ugyanolyan elbánást kell biztosítani, mint 
a fogadó tagállam állampolgárainak vagy 
a hosszú távon foglalkoztatott 
munkavállalóknak, mégpedig nem csupán 
a fizetés, hanem a foglalkoztatási 
feltételek tekintetében is. Ez az egyenlőség 
nem szorítkozhat az általános érvényű 
kollektív megállapodásokra, hanem ki kell 
terjednie valamennyi jogi vagy 
közigazgatási rendelkezésre, 
választottbírósági döntésre és kollektív 
megállapodásra, beleértve az üzemi 
megállapodásokat is, annak érdekében, 
hogy garantálják az ugyanazon a 
munkahelyen ugyanazért a munkáért járó 
egyenlő díjazás elvét. E követelmény célja 
a munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

Or. de

Módosítás 43
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
munkavállalóknak legalább a fogadó 
tagállam állampolgáraival azonos 
elbánást kell biztosítani a munkafeltételek 
terén. E követelmények célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 15. cikkének (3) bekezdése megállapítja, hogy: 
„Harmadik országok azon állampolgárait, akik a tagállamok területén való munkavállalásra 
engedéllyel rendelkeznek, az uniós polgárokkal azonos munkafeltételek illetik meg.”

Módosítás 44
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára,
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint a 
helyi munkavállalók számára, és minden 
olyan jog megilleti őket, amelyek a 
törvényi szabályozásokból és az 
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szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

általánosan alkalmazandó helyi kollektív 
megállapodásokból adódnak, beleértve az 
üzemi megállapodásokat is. Kivétel nélkül 
érvényesíteni kell az ugyanazon a 
munkahelyen ugyanazért a munkáért járó 
egyenlő díjazás elvét. E követelmények
célja a munkavállalók védelme és a 
tagállamok területén, illetve a harmadik 
országokban letelepedett vállalkozások 
közötti tisztességes verseny biztosítása, 
mivel e követelmény garantálja, hogy az 
utóbbiak nem juthatnak versenyelőnyhöz 
az alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

Or. de

Módosítás 45
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan
munkafeltételeket kell biztosítani, mint
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára olyan
munkakörülményeket és 
munkafeltételeket kell biztosítani, amelyek 
legalább olyan szintű védelmet 
garantálnak, mint amit a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv ír elő. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

Or. en
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Módosítás 46
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint, továbbá ugyanazok a 
kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mint a 
fent említett kiküldött munkavállalókra. E 
követelmény célja a munkavállalók 
védelme, a szociális dömping elkerülése és 
a tagállamok területén, illetve a harmadik 
országokban letelepedett vállalkozások 
közötti tisztességes verseny biztosítása, 
mivel e követelmény garantálja, hogy az 
utóbbiak nem juthatnak versenyelőnyhöz 
az alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

Or. it

Módosítás 47
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
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akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 
tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. A vállalaton belül 
áthelyezett személyek számára a fogadó 
tagállam állampolgáraival vagy az 
állandó munkatársakkal megegyező 
elbánást kell biztosítani a javadalmazás, a 
foglalkoztatási feltételek és különösen a
társadalombiztosítási juttatások területén. 
E követelmény célja a munkavállalók 
védelme, a tagállamok területén, illetve a 
harmadik országokban letelepedett 
vállalkozások közötti tisztességes verseny 
biztosítása, mivel e követelmény 
garantálja, hogy az utóbbiak nem juthatnak 
versenyelőnyhöz az alacsonyabb 
követelményeket előíró munkaügyi normák 
kihasználása révén, valamint legfőképpen 
a szociális dömping elkerülése.

Or. fr

Módosítás 48
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A vállalaton belül áthelyezett 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint. E követelmény célja a 
munkavállalók védelme és a tagállamok 
területén, illetve a harmadik országokban 
letelepedett vállalkozások közötti 

(11) A munkavállalók kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv teljes körűen 
alkalmazandó a vállalaton belül 
áthelyezett személyekre. A vállalaton belül 
áthelyezett, harmadik országból származó 
személyek számára ugyanolyan 
munkafeltételeket kell biztosítani, mint 
azon kiküldött munkavállalók számára, 
akiknek munkaadója az Európai Unió 
területén telepedett le, a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
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tisztességes verseny biztosítása, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.

irányelv szerint. E követelmény védi a 
munkavállalókat, és biztosítja a 
tagállamok területén, illetve a harmadik 
országokban letelepedett vállalkozások 
közötti tisztességes versenyt, mivel e 
követelmény garantálja, hogy az utóbbiak 
nem juthatnak versenyelőnyhöz az 
alacsonyabb követelményeket előíró 
munkaügyi normák kihasználása révén.
Különösen a vállalaton belül áthelyezett, 
harmadik országból származó 
munkavállalókra minden esetben 
alkalmazandók annak az uniós befogadó 
államnak a minimálbérre vonatkozó
előírásai és minimumfeltételei, ahol a 
foglalkoztatás történik (munkavégzés 
helyének elve). A kiküldetésről szóló 
irányelv 3. cikke szerinti 
minimumszabályok minden vállalkozásra 
és vállalaton belül áthelyezett személyre
nézve kötelezőek, függetlenül attól, hogy 
hol van a vállalkozás székhelye, illetve a 
kiküldött munkavállaló lakóhelye.

Or. de

Módosítás 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat 
hoznak létre és hatékony ellenőrzéseket 
végeznek ezen irányelv szabályos 
végrehajtásának garantálása érdekében. 
E célból a tagállamok megfelelő 
hatáskörökkel és erőforrásokkal látják el 
az illetékes hatóságokat. Ezen 
ellenőrzések eredményét megfelelő 
jelentésben foglalják össze, és azok a 
szóban forgó irányelv végrehajtásának 
javítását szolgálják.
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Or. de

Módosítás 50
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az ezen irányelvben említett 
munkafeltételek úgy értelmezendők, hogy 
magukban foglalják legalább a díjazást és 
az elbocsátást, a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot, a 
munkaidőt és a szabadságot, valamint a 
családi és szakmai életet, figyelembe véve 
az érvényben lévő kollektív 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 51
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Biztosítandó, hogy a vállalaton belül 
áthelyezett személy szakértelme 
megfeleljen a fogadó szervezet specifikus 
igényeinek, a tagállamok megkövetelhetik, 
hogy az áthelyezendő személy legalább 12 
hónapos korábbi munkaviszonnyal 
rendelkezzen az adott 
vállalkozáscsoportnál.

(12) Biztosítandó, hogy a vállalaton belül 
áthelyezett személy szakértelme 
megfeleljen a fogadó szervezet specifikus 
igényeinek, a tagállamoknak meg kell 
követelniük, hogy az áthelyezendő személy 
legalább 12 hónapos korábbi 
munkaviszonnyal rendelkezzen az adott 
vállalkozáscsoportnál.

Or. en

Módosítás 52
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mivel vállalaton belüli áthelyezés 
esetében ideiglenes migrációról van szó, a 
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy 
megbízatása végén a harmadik országbeli 
állampolgár vissza tud térni egy 
ugyanahhoz a vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, harmadik országban letelepedett 
szervezeti egységhez. Ennek igazolásául a 
munkaszerződés vonatkozó rendelkezései 
szolgálhatnak. Megbízólevéllel kell 
igazolni azt, hogy a harmadik országbeli 
vezető vagy szakértő rendelkezik a 
befogadó tagállamban az állás betöltéséhez 
vagy szabályozott szakma gyakorlásához 
szükséges szakmai képesítésekkel.

(13) Mivel vállalaton belüli áthelyezés 
esetében ideiglenes migrációról van szó, a 
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy 
megbízatása végén a harmadik országbeli 
állampolgár munkaszerződése az 
áthelyezés után is érvényes marad, és azt 
követően a harmadik országbeli 
állampolgár vissza tud térni egy 
ugyanahhoz a vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, harmadik országban letelepedett 
szervezeti egységhez. Ennek igazolásául a 
munkaszerződés vonatkozó rendelkezései 
szolgálhatnak. Megbízólevéllel kell 
igazolni azt, hogy a harmadik országbeli 
vezető vagy szakértő rendelkezik a 
befogadó tagállamban az állás betöltéséhez 
vagy szabályozott szakma gyakorlásához 
szükséges szakmai képesítésekkel.

Or. en

Módosítás 53
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mivel vállalaton belüli áthelyezés 
esetében ideiglenes migrációról van szó, a 
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy 
megbízatása végén a harmadik országbeli 
állampolgár vissza tud térni egy 
ugyanahhoz a vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, harmadik országban letelepedett 
szervezeti egységhez. Ennek igazolásául a 
munkaszerződés vonatkozó rendelkezései 
szolgálhatnak. Megbízólevéllel kell 
igazolni azt, hogy a harmadik országbeli 
vezető vagy szakértő rendelkezik a 

(13) Mivel vállalaton belüli áthelyezés 
esetében ideiglenes migrációról van szó, a 
kérelmezőnek igazolnia kell, hogy 
megbízatása végén a harmadik országbeli 
állampolgár visszatér egy ugyanahhoz a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, harmadik 
országban letelepedett szervezeti 
egységhez. Ennek igazolásául a 
munkaszerződés vonatkozó rendelkezései 
szolgálhatnak. Megbízólevéllel kell 
igazolni azt, hogy a harmadik országbeli 
vezető vagy szakértő rendelkezik a 



AM\871544HU.doc 21/92 PE467.306v02-00

HU

befogadó tagállamban az állás betöltéséhez 
vagy szabályozott szakma gyakorlásához 
szükséges szakmai képesítésekkel.

befogadó tagállamban az állás betöltéséhez 
vagy szabályozott szakma gyakorlásához 
szükséges szakmai képesítésekkel.

Or. it

Módosítás 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A diplomás gyakornokként 
belépésüket kérelmező harmadik 
országbeli állampolgároknak igazolniuk 
kell, hogy rendelkeznek a szükséges 
felsőfokú képesítéssel, nevezetesen olyan 
oklevéllel, diplomával vagy egyéb 
bizonyítvánnyal, amely középfokú képzést 
követő legalább hároméves felsőfokú 
oktatási program sikeres elvégzését 
igazolja. Emellett ezen állampolgároknak 
be kell mutatniuk a képzésről szóló 
megállapodást is, amely tartalmazza a 
képzési program leírását, annak 
időtartamát és azokat a feltételeket, 
amelyek szerint a gyakornokokat a képzési 
program alatt felügyelik, bizonyítandó, 
hogy valódi képzésben vesznek majd részt, 
és nem szokványos munkaerőként 
használják őket.

törölve

Or. de

Módosítás 55
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amennyiben ez a feltétel nem áll 
ellentétben a csatlakozási okmányokban 
meghatározott uniós preferenciával, 
munkaerő-piaci vizsgálatot nem kell 
végezni, mivel ennek előírása 
ellentmondana a vállalaton belül 
áthelyezett személyek befogadását 
szabályozó átlátható és egyszerűsített 
rendszer kialakítására irányuló célnak.

(15) Amennyiben ez a feltétel nem áll 
ellentétben a csatlakozási okmányokban 
meghatározott uniós preferenciával, 
munkaerő-piaci vizsgálatot nem kell 
végezni, mivel ennek előírása 
ellentmondana a vállalaton belül 
áthelyezett személyek befogadását 
szabályozó átlátható és egyszerűsített 
rendszer kialakítására irányuló célnak.
Egyedüli kivételt az építőipar és a 
kézműipar, valamint az F., az N81.2.1. és
az N81.2.2. NACE-kód szerinti 
kapcsolódó ágazatok képeznek. Ezek 
esetében a tagállamok munkaerő-piaci 
vizsgálatokat végezhetnek.

Or. de

Módosítás 56
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az irányelvben megállapított 
feltételek teljesítésének elmulasztása esetén 
a tagállamoknak rendelkezniük kell a 
megfelelő, például pénzügyi szankciókról. 
E szankciókkal a fogadó szervezetet lehet 
sújtani.

(18) Az irányelvben megállapított 
feltételek teljesítésének elmulasztása esetén 
a tagállamoknak rendelkezniük kell a 
megfelelő, például pénzügyi szankciókról, 
valamint a megfelelés biztosítása 
érdekében a szükséges munkaügyi 
ellenőrzésekről. E szankciókkal a fogadó 
szervezetet lehet sújtani. Minden 
szankciónak megfelelőnek, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lennie. A 
munkavállaló és családja jogosult az ilyen 
eljárás végéig a tagállamban tartózkodni.

Or. en
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Módosítás 57
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ez az irányelv nem érinti a Szerződés 
56. cikke keretében végzett 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
feltételeket. Nem érinti ezen belül azokat a 
foglalkoztatási feltételeket, amelyek a 
96/71/EK irányelv értelmében egy 
tagállamban letelepedett vállalkozás által 
egy másik tagállam területén történő 
szolgáltatásnyújtás céljából kiküldött 
munkavállalókra vonatkoznak. Ez az 
irányelv nem vonatkozik a 96/71/EK 
irányelv értelmében a szolgáltatások 
nyújtása keretében, egy tagállamban 
letelepedett vállalkozás által kiküldött 
harmadik országbeli állampolgárokra. 
Ennek eredményeként a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára szóló 
engedéllyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok nem vehetik 
igénybe a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseit. A 96/71/EK irányelv 1. 
cikke (4) bekezdésével összhangban ez az 
irányelv nem biztosíthat harmadik 
országban letelepedett vállalkozás 
számára a tagállamokban letelepedett 
vállalkozások számára biztosítottnál 
kedvezőbb elbánást.

(22) Ez az irányelv nem érinti a Szerződés 
56. cikke keretében végzett 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
feltételeket. Ez az irányelv nem vonatkozik 
a 96/71/EK irányelvben szabályozott 
szolgáltatások nyújtása keretében a 
vállalkozások által kiküldött harmadik 
országbeli állampolgárokra.

Or. en

Indokolás

Nagyon világosan szét kell választani, hogy melyik jogszabály alkalmazandó az érintett 
személyekre.
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Módosítás 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Ez az irányelv ugyanakkor 
nem biztosíthat több jogot, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő uniós jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek érdeke 
több tagállamot is érint.

Or. en

Módosítás 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. 

Or. de

Módosítás 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 

(23) A vállalaton belül áthelyezett
személyek és családtagjaik megfelelő 
szociális biztonsági fedezete ezen irányelv 
kulcsfontosságú elemét képezi, és fontos 
szerepe van a tisztességes élet- és 
munkakörülmények biztosításában az 
Unióban való tartózkodás idején. Egyenlő
elbánást kell biztosítani a harmadik 
országbeli állampolgároknak a vállalaton 
belüli áthelyezés keretében. Külön 
figyelmet kell fordítani azon
rendelkezésekre, amelyek a nemzeti jog 
alapján a szociális biztonság terén 
garantálják az egyenlő elbánást azon 
szociális biztonsági ágak tekintetében, 
amelyeket a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
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biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

rendelet határoz meg. A jobb szociális 
biztonsági fedezetet biztosító kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül ennek az 
irányelvnek ki kell alakítania azokat a 
mechanizmusokat, amelyek tényleges 
szociális biztonsági fedezetet biztosítanak 
a tartózkodás idején, továbbá azokat a 
mechanizmusokat, amelyek adott esetben 
a megszerzett jogosultságok átvitelére 
szolgálnak.
Ezen irányelv keretében a szociális 
biztonság terén az egyenlő bánásmód 
bárminemű 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 alkalmazása során 
átruházott jogokat.
____________
¹ HL L 344., 2010.12.29., 1. o.

Or. en

Módosítás 61
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. A tagállamok korlátozhatják 
az egyenlő elbánást, amennyiben a 
vállalaton belül áthelyezett személy 
védelmet élvez azáltal, hogy a származási 
országban a szociális biztonsági ágazat 
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megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

hatálya alá tartozik, illetve egyéb módon 
élvez védelmet, és amennyiben a tagállam 
joga szerint az érintett személy 
mentesíthető a fogadó tagállam szociális 
biztonsági jogszabályai alól. Mivel ez az 
irányelv nem érinti a kétoldalú 
megállapodások rendelkezéseit, a
vállalaton belül áthelyezett személy 
számára származási országa és a befogadó 
tagállam között megkötött kétoldalú 
megállapodások alapján biztosított 
szociális biztonsági jogok a nemzeti jog 
alapján az áthelyezett személy számára 
biztosítandó szociális jogokhoz képest 
megerősíthetők. Ez az irányelv ugyanakkor 
nem biztosíthat több jogot, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő uniós jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek érdeke 
több tagállamot is érint.

Or. en

Módosítás 62
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. 
cikke (1) bekezdésének a)–i) pontja 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
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személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

Or. de

Módosítás 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.

(23) A nemzeti jogban egyenlő elbánást 
kell biztosítani azon szociális biztonsági 
ágak tekintetében, amelyeket a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
határoz meg. Mivel ez az irányelv nem 
érinti a kétoldalú megállapodások 
rendelkezéseit, a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára származási 
országa és a befogadó tagállam között 
megkötött kétoldalú megállapodások 
alapján biztosított szociális biztonsági 
jogok a nemzeti jog alapján az áthelyezett 
személy számára biztosítandó szociális 
jogokhoz képest megerősíthetők. Ez az 
irányelv ugyanakkor nem biztosíthat több 
jogot, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek érdeke több tagállamot is érint.
Ezen irányelv rendelkezései nem 
alkalmazandók olyan helyzetekre, amikor
a kiküldött munkavállaló egy harmadik 
ország szociális biztonsági 
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jogszabályainak hatálya alá tartozik, vagy 
egy harmadik országban fizeti a 
járulékokat.

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja olyan helyzetek elkerülése, amikor a munkavállaló két jogrendszer hatálya 
alá tartozik, és mind a tagállamban, mind pedig a harmadik országban fizet járulékokat.

Módosítás 64
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, valamint különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapelveket.

(27) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, valamint különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában és az
alkalmazandó ILO-egyezményekben 
elismert alapelveket, amilyen például a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szociális 
biztonságról (minimumszabályok) szóló 
102. egyezménye, az egyenlő bánásmódról 
(szociális biztonság) szóló 118. 
egyezménye, a migráns munkavállalókról 
szóló 143. egyezménye és a munkavállalás 
céljából történő bevándorlásról szóló 97. 
egyezménye.

Or. en

Módosítás 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A tagállamoknak haladéktalanul 
ratifikálniuk kell az Egyesült Nemzetek 
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Közgyűlése által 1990. december 18-án 
elfogadott, a migráns munkavállalók és 
családtagjaik jogainak védelméről szóló 
nemzetközi egyezményt.

Or. en

Módosítás 66
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A munkaviszonyra alkalmazandó 
jogtól függetlenül legalább a munkahely 
szerinti jogszabályokat, szabályozásokat és 
rendelkezéseket alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Ez az irányelv az 1961. október 18-i 
Európai Szociális Chartában és a migráns 
munkavállalók jogállásáról szóló, 1977. 
november 24-i európai egyezményben 
szereplő jogok és elvek sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 68
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik országbeli állampolgárok és 
családtagjaik három hónapnál hosszabb
időtartamra, vállalaton belüli áthelyezés 
keretében a tagállamok területére történő 
belépésére és ott-tartózkodására 
alkalmazandó feltételeket;

a) a harmadik országbeli állampolgárságú
munkavállalók és családtagjaik legfeljebb 
három éves időtartamra, vállalaton belüli 
áthelyezés keretében a tagállamok 
területére történő belépésére és ott-
tartózkodására alkalmazandó feltételeket;

Or. en

Módosítás 69
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a harmadik országbeli állampolgárok és 
családtagjaik három hónapnál hosszabb 
időtartamra, vállalaton belüli áthelyezés 
keretében a tagállamok területére történő 
belépésére és ott-tartózkodására 
alkalmazandó feltételeket;

a) a harmadik országbeli állampolgárok és 
családtagjaik vállalaton belüli áthelyezés 
keretében a tagállamok területére történő 
belépésére és ott-tartózkodására 
alkalmazandó feltételeket;

Or. de

Módosítás 70
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett harmadik 
országbeli állampolgárok három hónapnál 
hosszabb időtartamra, az ezen irányelv 
alapján a harmadik országbeli állampolgár
számára tartózkodási engedélyt először 

b) az a) pontban említett harmadik 
országbeli állampolgárságú
munkavállalók három hónapnál hosszabb 
időtartamra, az ezen irányelv alapján a 
harmadik országbeli állampolgárságú
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kiadó tagállamtól eltérő tagállam területére 
történő belépésére és ott-tartózkodására 
alkalmazandó feltételeket.

munkavállalók számára tartózkodási 
engedélyt először kiadó tagállamtól eltérő 
tagállam területére történő belépésére és 
ott-tartózkodására alkalmazandó 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 71
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett harmadik 
országbeli állampolgárok három hónapnál 
hosszabb időtartamra, az ezen irányelv 
alapján a harmadik országbeli állampolgár 
számára tartózkodási engedélyt először 
kiadó tagállamtól eltérő tagállam területére 
történő belépésére és ott-tartózkodására 
alkalmazandó feltételeket.

b) az a) pontban említett harmadik 
országbeli állampolgárok ezen irányelv 
alapján a harmadik országbeli állampolgár 
számára tartózkodási engedélyt először 
kiadó tagállamtól eltérő tagállam területére 
történő belépésére és ott-tartózkodására 
alkalmazandó feltételeket.

Or. de

Módosítás 72
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv azokra a harmadik 
országbeli állampolgárokra vonatkozik, 
akik a tagállamok területén kívül 
rendelkeznek lakóhellyel, és vállalaton 
belüli áthelyezés keretében kérelmezik, 
hogy valamely tagállam területére 
beléphessenek és ott tartózkodhassanak.

(1) Ez az irányelv azokra a harmadik 
országbeli állampolgárságú
munkavállalókra vonatkozik, akik 
vállalaton belüli áthelyezés keretében 
kérelmezik, hogy valamely tagállam 
területére beléphessenek és ott 
tartózkodhassanak.

Or. en
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Módosítás 73
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik másik tagállamban 
letelepedett vállalkozás nevében, 
szolgáltatások nyújtása keretében 
végeznek tevékenységet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 56. cikke 
értelmében, beleértve azokat, akiket a 
96/71/EK irányelv értelmében
szolgáltatások nyújtása keretében küldött 
ki valamely tagállamban letelepedett 
vállalkozás.

c) azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akiket a 96/71/EK 
irányelvben szabályozott szolgáltatások 
nyújtása keretében küldött ki valamely 
tagállamban letelepedett vállalkozás.

Or. en

Indokolás

Nagyon világosan szét kell választani, hogy melyik jogszabály alkalmazandó az érintett 
személyekre.

Módosítás 74
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik másik tagállamban 
letelepedett vállalkozás nevében, 
szolgáltatások nyújtása keretében végeznek 
tevékenységet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 56. cikke 
értelmében, beleértve azokat, akiket a 
96/71/EK irányelv értelmében 
szolgáltatások nyújtása keretében küldött 
ki valamely tagállamban letelepedett 

c) azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik másik tagállamban 
letelepedett vállalkozás nevében, 
szolgáltatások nyújtása keretében végeznek 
tevékenységet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 56. cikke 
értelmében, beleértve azokat, akiket a 
96/71/EK irányelv értelmében 
szolgáltatások nyújtása keretében küldött 
ki valamely tagállamban letelepedett 
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vállalkozás. vállalkozás. A munkavállalók 
kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
azonban teljes körűen alkalmazandó a 
harmadik országból származó kiküldött 
munkavállalókra, akik az építőiparban és 
a kézműiparban, valamint az F., az 
N81.2.1. és az N81.2.2. NACE-kód szerinti 
kapcsolódó ágazatokban dolgoznak. Ez a 
vállalaton belüli áthelyezésről szóló 
irányelv nem alkalmazandó ezekre a 
NACE-ágazatokra.

Or. de

Módosítás 75
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) kölcsönzött munkaerőként 
tevékenységet folytató harmadik 
országbeli állampolgárokra.

Or. en

Módosítás 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik kölcsönzött 
munkaerőként egy önálló munkaerő-
kölcsönző cégnek vagy egy konszernen 
vagy vállalatcsoporton belüli munkaerő-
kölcsönző cégnek dolgoznak;

Or. de
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Módosítás 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) azon harmadik országbeli 
állampolgárokra, akik határozott idejű 
munkaszerződést kötöttek az áthelyező 
vállalattal.

Or. de

Módosítás 78
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
építőiparra, beleértve a kapcsolódó 
ágazatokat is (NACE-kód (1.1. változat) 
45.1–4.; a 96/71/EK irányelv 
mellékletében felsorolt tevékenységek).

Or. de

Módosítás 79
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
96/71/EK irányelv 3. mellékletében 
felsorolt építőipari tevékenységekre.
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Or. en

Módosítás 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a szociális partnerek 
egyetértésével bizonyos ágazatokra és 
részágazatokra korlátozhatják ezen 
irányelv alkalmazási körét.

Or. de

Módosítás 81
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt 
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése vagy áthelyezése a tagállamok 
területén kívül letelepedett vállalkozástól, 
amelyhez a harmadik országbeli 
állampolgárt munkaszerződés köti, 
ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, a 
tagállamok területén belül letelepedett 
szervezethez szakmai tevékenység 
folytatása céljából, valamint képzési és 
továbbképzési célból;

Or. de

Módosítás 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt 
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

b) vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
áthelyezése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt 
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez, a későbbi 
letelepedés esetén új munkaszerződés 
keretében;

Or. de

Módosítás 83
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgárságú munkavállaló 
ideiglenes kiküldetése a tagállamok 
területén kívül letelepedett vállalkozástól, 
amelyhez a harmadik országbeli 
állampolgárságú munkavállalót az 
áthelyezést megelőzően legalább egy éven 
át létező munkaszerződés köti, ugyanahhoz 
a vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, a 
tagállamok területén belül letelepedett 
szervezethez;

Or. en

Módosítás 84
Thomas Mann
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt 
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes és 
korlátozott időre szóló kiküldetése a 
tagállamok területén kívül letelepedett 
vállalkozástól, amelyhez a harmadik 
országbeli állampolgárt munkaszerződés 
köti, ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, a 
tagállamok területén belül letelepedett 
szervezethez; a kiküldetés nem huzamos 
időre szól;

Or. de

Módosítás 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt 
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt 
munkaszerződés vagy egyéb 
foglalkoztatási forma köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

Or. pl

Indokolás

A „vállalaton belüli áthelyezés” 3. cikkben javasolt fogalommeghatározása kizárólag olyan 
harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, akit munkaszerződés köt a vállalkozáshoz 
tartozó szervezethez. Ez kizárja olyan munkavállalók áthelyezését, akik egy harmadik 
országban hatályos egyéb munkaviszony keretében fejtik ki tevékenységüket.
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Módosítás 86
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: harmadik 
országbeli állampolgár ideiglenes 
kiküldetése a tagállamok területén kívül 
letelepedett vállalkozástól, amelyhez a 
harmadik országbeli állampolgárt
munkaszerződés köti, ugyanahhoz a 
vállalkozáshoz vagy vállalkozáscsoporthoz 
tartozó, a tagállamok területén belül 
letelepedett szervezethez;

b) „vállalaton belüli áthelyezés”: a 
tagállam területén lakóhellyel nem 
rendelkező harmadik országbeli 
állampolgár ideiglenes kiküldetése a 
tagállamok területén kívül letelepedett 
vállalkozástól, amelyhez a harmadik 
országbeli állampolgárt munkaszerződés 
köti, ugyanahhoz a vállalkozáshoz vagy 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, a 
tagállamok területén belül letelepedett 
szervezethez; ezen áthelyezés célja a 
96/71/EK irányelv 1. cikke (3) 
bekezdésének c) pontjában előírtakhoz 
hasonló helyzetek kezelése;

Or. en

Módosítás 87
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „vállalaton belül áthelyezett személy”: 
vállalaton belül áthelyezett harmadik 
országbeli állampolgár;

c) „vállalaton belül áthelyezett személy”: 
vállalaton belül áthelyezett harmadik 
országbeli állampolgár, aki a tagállam 
területén nem rendelkezik lakóhellyel;

Or. en

Módosítás 88
Elisabeth Schroedter
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „vállalaton belül áthelyezett személy”: 
vállalaton belül áthelyezett harmadik 
országbeli állampolgár;

c) „vállalaton belül áthelyezett személy”: 
vállalaton belül áthelyezett harmadik 
országbeli állampolgárságú
munkavállaló;

Or. en

Módosítás 89
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az általános 
felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a 
vállalkozás igazgatóságának tagjai, 
részvényesei vagy az ezeknek megfelelő 
testületek gyakorolják; ez a beosztás 
magában foglalja a fogadó szervezet vagy 
a fogadó szervezet valamely szervezeti 
egységének vagy részlegének irányítását, a 
felügyeleti, szakmai vagy igazgatási 
feladatokat ellátó más alkalmazottak 
munkájának felügyeletét és ellenőrzését, 
az alkalmazottak felvételére és 
elbocsátására, illetve a felvételt és 
elbocsátást érintő javaslattételre és egyéb 
személyzeti feladatok ellátására vonatkozó 
jogkör személyes gyakorlását;

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődleges irányító 
feladatokat lát el, és aki felett az általános 
felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a 
vállalkozás igazgatóságának tagjai, 
részvényesei vagy az ezeknek megfelelő 
testületek gyakorolják;

Or. de

Módosítás 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják; ez a 
beosztás magában foglalja a fogadó 
szervezet vagy a fogadó szervezet valamely 
szervezeti egységének vagy részlegének 
irányítását, a felügyeleti, szakmai vagy 
igazgatási feladatokat ellátó más 
alkalmazottak munkájának felügyeletét és 
ellenőrzését, az alkalmazottak felvételére 
és elbocsátására, illetve a felvételt és 
elbocsátást érintő javaslattételre és egyéb 
személyzeti feladatok ellátására vonatkozó 
jogkör személyes gyakorlását;

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják;

Or. de

Módosítás 91
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az általános 
felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a 
vállalkozás igazgatóságának tagjai, 
részvényesei vagy az ezeknek megfelelő 
testületek gyakorolják; ez a beosztás 
magában foglalja a fogadó szervezet vagy 
a fogadó szervezet valamely szervezeti 
egységének vagy részlegének irányítását, a 
felügyeleti, szakmai vagy igazgatási 
feladatokat ellátó más alkalmazottak 

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki felett az általános felügyeletet 
vagy irányítást elsődlegesen a vállalkozás 
igazgatóságának tagjai, részvényesei vagy 
az ezeknek megfelelő testületek 
gyakorolják; ez a beosztás magában 
foglalja a fogadó szervezet vagy a fogadó 
szervezet valamely szervezeti egységének 
vagy részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését, az 
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munkájának felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

Or. de

Módosítás 92
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják; ez a 
beosztás magában foglalja a fogadó 
szervezet vagy a fogadó szervezet 
valamely szervezeti egységének vagy 
részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják; ez a 
beosztás magában foglalja a fogadó 
szervezet vagy a fogadó szervezet 
valamely szervezeti egységének vagy 
részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését;

Or. en

Indokolás

A vezetők fogalommeghatározását pontosítani kell, és azokra kell korlátozni, akik magasan 
képzettek és bizonyos készségekkel rendelkeznek, és akiknek személyes képességei 
elengedhetetlenek a vállalat sajátos tevékenységeinek megfelelő elvégzéséhez a fogadó 
országban. Ez azt jelenti, hogy a befogadás kritériuma a képesítés és a vállalaton belüli 
munkahely, nem pedig a fizetés. Az inkluzív vagy kizáró módon is értelmezhető teljes körű 
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felsorolás nem tisztázza a helyzetet.

Módosítás 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják; ez a 
beosztás magában foglalja a fogadó 
szervezet vagy a fogadó szervezet 
valamely szervezeti egységének vagy 
részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, valamint a fogadó 
szervezet szempontjából alapvető 
fontosságú csoportokat és/vagy 
projekteket, és aki felett az általános 
felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a 
vállalkozás igazgatóságának tagjai, 
részvényesei vagy az ezeknek megfelelő 
testületek gyakorolják; ez a beosztás 
magában foglalja a fogadó szervezet vagy 
a fogadó szervezet valamely szervezeti 
egységének vagy részlegének irányítását, a 
felügyeleti, szakmai vagy igazgatási 
feladatokat ellátó más alkalmazottak 
munkájának felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

Or. pl

Indokolás

A „vezető” javasolt fogalommeghatározása a felsővezetőkre szűkíti az irányelv alkalmazási 
körét, és kizárja a projekt- és csoportvezetőket. Amikor meghatározzák a munkavállalók 
áthelyezésének helyénvalóságát, ez a fogalommeghatározás akadályozza az irányelv 
korlátozás nélküli alkalmazását.

Módosítás 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják; ez a 
beosztás magában foglalja a fogadó 
szervezet vagy a fogadó szervezet 
valamely szervezeti egységének vagy 
részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

e) „vezető”: a vállalati struktúrán belül 
vezető beosztásban dolgozó személy, aki 
elsődlegesen irányítja a fogadó szervezetet,
vagy felügyel egy konkrét kiemelt 
projektet, és aki felett az általános 
felügyeletet vagy irányítást elsődlegesen a 
vállalkozás igazgatóságának tagjai, 
részvényesei vagy az ezeknek megfelelő 
testületek gyakorolják; ez a beosztás 
magában foglalja a fogadó szervezet vagy 
a fogadó szervezet valamely szervezeti 
egységének vagy részlegének irányítását, a 
felügyeleti, szakmai vagy igazgatási 
feladatokat ellátó más alkalmazottak 
munkájának felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

Or. it

Módosítás 95
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó 
személy, aki elsődlegesen irányítja a 
fogadó szervezetet, és aki felett az 
általános felügyeletet vagy irányítást 
elsődlegesen a vállalkozás igazgatóságának 
tagjai, részvényesei vagy az ezeknek 
megfelelő testületek gyakorolják; ez a 
beosztás magában foglalja a fogadó 
szervezet vagy a fogadó szervezet 
valamely szervezeti egységének vagy 

e) „vezető”: vezető beosztásban dolgozó, 
legalább az európai képesítési 
keretrendszer 7. szintjének megfelelő 
képesítéssel rendelkező munkavállaló, aki 
elsődlegesen irányítja a fogadó szervezetet, 
és aki felett az általános felügyeletet vagy 
irányítást elsődlegesen a vállalkozás 
igazgatóságának tagjai, részvényesei vagy 
az ezeknek megfelelő testületek 
gyakorolják; ez a beosztás magában 
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részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

foglalja a fogadó szervezet vagy a fogadó 
szervezet valamely szervezeti egységének 
vagy részlegének irányítását, a felügyeleti, 
szakmai vagy igazgatási feladatokat ellátó 
más alkalmazottak munkájának 
felügyeletét és ellenőrzését, az 
alkalmazottak felvételére és elbocsátására, 
illetve a felvételt és elbocsátást érintő 
javaslattételre és egyéb személyzeti 
feladatok ellátására vonatkozó jogkör 
személyes gyakorlását;

Or. en

Módosítás 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus 
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében 
magas szintű képesítéssel;

f) „szakértő”: olyan személy, akit egy 
magas képzettséget igénylő munkakörre 
küldenek ki, és aki felsőfokú 
szakképesítéssel, magasabb szintű 
szakismeretekkel és folyamatos 
szaktudással rendelkezik, valamint egyedi 
ismeretek birtokában van, amelyek a 
fogadó szervezet sajátos tevékenysége 
szempontjából jelentősek vagy fontosak;

Or. de

Módosítás 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából alapvető fontosságú és 
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különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus 
tudást, hanem azt is, hogy az illető
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

specifikus tudással és szakértelemmel 
rendelkező személy, aki – amennyiben 
lehetséges – rendelkezik a specifikus 
technikai tudást igénylő munka ellátása 
tekintetében magas szintű képesítéssel;

Or. it

Módosítás 98
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus 
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

f) „szakértő”: magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás céljából 
áthelyezett, a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus
tudással rendelkező személy, aki a 
specifikus technikai tudást igénylő munka 
ellátása tekintetében magas szintű 
képesítéssel rendelkezik;

Or. en

Módosítás 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus 
tudást, hanem azt is, hogy az illető 

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából specifikus, különleges 
tudással rendelkező személy, figyelembe 
véve nemcsak a fogadó szervezet 
vonatkozásában specifikus tudást, hanem 
azt is, hogy az illető rendelkezik-e a 
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rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

specifikus tudást igénylő munka ellátása 
tekintetében magas szintű képesítéssel;

Or. pl

Indokolás

A javasolt fogalommeghatározás kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a képesítéseket 
és készségeket a fogadó szervezet szempontjából lényeges tudásként ismerik-e el. Itt eltérő 
értelmezésekre nyílhat lehetőség. E fogalommeghatározás a technikai tudással rendelkező 
személyekre korlátozná az áthelyezés lehetőségét, kizárva az olyan egyéb képesítéssel 
rendelkező munkavállalókat, amelyek bizonyos körülmények között fontosak lehetnek a fogadó 
szervezet számára.

Módosítás 100
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus 
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással és legalább az európai 
képesítési keretrendszer 5. szintjének 
megfelelő képesítéssel rendelkező 
munkavállaló, figyelembe véve nemcsak a 
fogadó szervezet vonatkozásában 
specifikus tudást, hanem azt is, hogy az 
illető rendelkezik-e a specifikus technikai 
tudást igénylő munka ellátása tekintetében 
magas szintű képesítéssel;

Or. en

Módosítás 101
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus 
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában szükséges 
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

Or. de

Módosítás 102
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében magas 
szintű képesítéssel;

f) „szakértő”: a fogadó szervezet 
szempontjából lényeges és specifikus, 
különleges tudással rendelkező személy, 
figyelembe véve nemcsak a fogadó 
szervezet vonatkozásában specifikus
tudást, hanem azt is, hogy az illető 
rendelkezik-e a specifikus technikai tudást 
igénylő munka ellátása tekintetében 
felsőfokú képesítéssel. A szakértő csak 
akkor rendelkezik felsőfokú képesítéssel, 
ha be tud mutatni egy illetékes hatóság 
által kiállított felsőfokú bizonyítványt 
(diploma vagy egyéb oklevél). A felsőfokú 
bizonyítványt egy államilag elismert 
felsőoktatási intézményben vagy szakmai 
főiskolán, legalább hároméves 
felsőoktatási vagy szakmai felsőoktatási 
tanulmányok elvégzésével kell 
megszerezni. A felsőfokú bizonyítvány 
mellett legalább ötéves releváns szakmai 
tapasztalat is szükséges, amelynek szintje 
felsőfokú végzettséghez hasonlítható. A
szakértőnek bizonyítania kell, hogy a 
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kiküldetés időtartama alatt legalább a
foglalkoztatás szerinti állam ágazatában 
megszokott átlagos bruttó fizetést vagy 
annál többet keres. A további kiküldetés 
esetén az igazolást az új foglalkoztatás 
helye szerinti állam viszonylatában kell 
benyújtani. Az illetékes nemzeti hatóság 
által kimutatott előző évi átlagos bruttó 
fizetést veszik alapul. Amennyiben ez nem 
áll rendelkezésre, az előző év előtti évet 
lehet alapul venni;

Or. de

Módosítás 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

törölve

Or. de

Módosítás 104
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából 
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a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

kerül áthelyezésre;

Or. nl

Módosítás 105
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
egy későbbi, képesítést igénylő szakmai 
tevékenység érdekében kerül áthelyezésre;

Or. de

Módosítás 106
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező munkavállaló, aki
legalább az európai képesítési 
keretrendszer 5. szintjének megfelelő 
képesítéssel rendelkezik, aki a képzési 
programot és annak időtartamát is 
tartalmazó képzési szerződést kötött, és aki 
egy vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;
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Or. en

Módosítás 107
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal vagy egy intézménnyel 
kapcsolatos elméleti tudásának és vállalati 
tapasztalatának bővítése céljából, a 
vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

Or. fr

Módosítás 108
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében fizetett 
szerződés keretében kerül áthelyezésre;

Or. en

Módosítás 109
Thomas Mann
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre;

g) „diplomás gyakornok”: felsőfokú 
képesítéssel rendelkező személy, aki egy 
vállalattal kapcsolatos tudásának és 
vállalati tapasztalatának bővítése céljából, 
a vállalatnál betöltendő vezetői beosztásra 
való felkészülés érdekében kerül 
áthelyezésre. Egy társadalombiztosítási 
kötelezettség nélküli foglalkoztatottról van 
szó. A tagállamok biztosítják, hogy a 
munkaadók a diplomás gyakornokokat 
nem alkalmazzák visszaélésszerűen 
szabályos foglalkoztatási célra;

Or. de

Módosítás 110
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás”: olyan munkavállalás, 
amely:
- a fogadó szervezet szempontjából 
lényeges és specifikus, különleges tudást 
igényel;
- fizetett; és
- megfelelő munkafeltételeket garantál.

Or. en

Indokolás

Az irányelv céljainak pontosítása érdekében felülvizsgált fogalommeghatározásokra van 
szükség. Ezért az irányelvbe be kell illeszteni a magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás már kodifikált és működő fogalommeghatározását, annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalaton belül áthelyezett személyeket az ezen irányelvben előirányzott 
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feltételek mellett foglalkoztatják. A fogalommeghatározás a harmadik országbeli 
állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvből („kék 
kártya” irányelv) származik.

Módosítás 111
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „vállalkozáscsoport”: ezen irányelv 
alkalmazásában két vagy több, a nemzeti 
jogban a következő módokon 
összekapcsoltként elismert vállalkozás: egy 
vállalkozás közvetve vagy közvetlenül 
birtokolja a másik vállalkozás jegyzett 
tőkéjének többségét, vagy ellenőrzést 
gyakorol a másik vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjéhez kapcsolódó szavazati 
jogok többsége felett, vagy kinevezési 
jogot gyakorol a másik vállalkozás 
igazgató vagy felügyeleti szerve tagjainak 
többsége felett;

l) „vállalkozáscsoport”: ezen irányelv 
alkalmazásában két vagy több, a nemzeti 
jogban a következő módokon 
összekapcsoltként elismert vállalkozás: egy 
vállalkozás közvetve vagy közvetlenül 
birtokolja a másik vállalkozás jegyzett 
tőkéjének többségét, vagy ellenőrzést 
gyakorol a másik vállalkozás kibocsátott 
részvénytőkéjéhez kapcsolódó szavazati 
jogok többsége felett, vagy kinevezési 
jogot gyakorol a másik vállalkozás 
igazgató vagy felügyeleti szerve tagjainak 
többsége felett; ezen irányelv értelmében a 
vállalkozások akkor is kapcsolt 
viszonyban állnak egymással, ha az egyik 
vállalkozás a másik felett szerződés 
alapján meghatározó befolyást 
gyakorolhat, illetve ha szerződéses 
megállapodás erejénél fogva a két 
vállalkozásnak egységes vezetése van;

Or. de

Módosítás 112
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – n pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződés”: olyan 
kollektív szerződés, amelyet az adott 
földrajzi területen és az érintett 
szakmában vagy iparágban működő 
valamennyi vállalkozásnak be kell 
tartania; amennyiben nem létezik a 
kollektív szerződések általános 
alkalmazandóságát kimondó rendszer, a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az adott 
földrajzi területen belül az érintett szakma 
vagy iparág tekintetében általában 
minden hasonló vállalkozásokra 
alkalmazandó kollektív szerződésekre 
és/vagy a leginkább reprezentatív 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek 
által nemzeti szinten megkötött és az egész 
tagállam területén alkalmazott kollektív 
szerződésekre támaszkodhatnak.

törölve

Or. en

Módosítás 113
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződés”: olyan 
kollektív szerződés, amelyet az adott 
földrajzi területen és az érintett 
szakmában vagy iparágban működő 
valamennyi vállalkozásnak be kell 
tartania; amennyiben nem létezik a 
kollektív szerződések általános 
alkalmazandóságát kimondó rendszer, a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az adott 
földrajzi területen belül az érintett szakma 
vagy iparág tekintetében általában 
minden hasonló vállalkozásokra 

törölve
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alkalmazandó kollektív szerződésekre 
és/vagy a leginkább reprezentatív 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek 
által nemzeti szinten megkötött és az egész 
tagállam területén alkalmazott kollektív 
szerződésekre támaszkodhatnak.

Or. en

Módosítás 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződés”: olyan 
kollektív szerződés, amelyet az adott 
földrajzi területen és az érintett 
szakmában vagy iparágban működő 
valamennyi vállalkozásnak be kell 
tartania; amennyiben nem létezik a 
kollektív szerződések általános 
alkalmazandóságát kimondó rendszer, a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az adott 
földrajzi területen belül az érintett szakma 
vagy iparág tekintetében általában 
minden hasonló vállalkozásokra 
alkalmazandó kollektív szerződésekre 
és/vagy a leginkább reprezentatív 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek 
által nemzeti szinten megkötött és az egész 
tagállam területén alkalmazott kollektív 
szerződésekre támaszkodhatnak;

n) „kollektív szerződés”: kollektív 
szerződések minden típusa, amelyeket 
minden lehetséges szinten – beleértve a 
cégek és vállalkozások szintjét is –
megkötöttek, és amelyek a vállalkozás
azon szervezetére alkalmazandók, ahová a 
szakértőt vagy vezetőt áthelyezik;

Or. de

Módosítás 115
Nadja Hirsch

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

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy a 3. cikk i) pontja, 
valamint a 12., 14. és 15. cikk tekintetében 
kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el 
vagy tartsanak fenn az irányelv hatálya alá 
tartozó személyekre vonatkozóan.

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy a 3. cikk i) pontja, a 11. 
cikk (2) bekezdése, valamint a 12., 14. és 
15. cikk tekintetében kedvezőbb 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn az irányelv hatálya alá 
tartozó személyekre vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 116
Martin Kastler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyes ágazatok kivonhatók az irányelv 
alkalmazási köréből, amennyiben ezt az 
adott ágazat szociális partnerei a szociális 
párbeszéd hivatalos eljárásának keretében 
kérik.

Or. de

Módosítás 117
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10. cikk sérelme nélkül, az ezen irányelv 
alapján befogadást kérelmező harmadik 
országbeli állampolgár:

A 10. cikk sérelme nélkül, az ezen irányelv 
alapján befogadást kérelmező harmadik 
országbeli állampolgár és munkaadója:

Or. en
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Módosítás 118
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a nemzeti jogszabályok 
előírják, igazolja, hogy a vállalaton belüli 
áthelyezés napját közvetlenül megelőzően 
legalább 12 hónapon keresztül ugyanannál 
a vállalkozáscsoportnál foglalkoztatták, 
valamint igazolja, hogy a megbízatás 
végeztével vissza tudják helyezni a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, harmadik 
országban letelepedett szervezethez;

b) munkaszerződéssel igazolja, hogy a 
vállalaton belüli áthelyezés napját 
közvetlenül megelőzően legalább 12 
hónapon keresztül ugyanannál a 
vállalkozáscsoportnál foglalkoztatták, és az 
a megbízatás után is érvényes marad;

Or. en

Módosítás 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a nemzeti jogszabályok 
előírják, igazolja, hogy a vállalaton belüli 
áthelyezés napját közvetlenül megelőzően 
legalább 12 hónapon keresztül ugyanannál 
a vállalkozáscsoportnál foglalkoztatták, 
valamint igazolja, hogy a megbízatás 
végeztével vissza tudják helyezni a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, harmadik 
országban letelepedett szervezethez;

b) amennyiben a nemzeti jogszabályok 
előírják, igazolja, hogy a vállalaton belüli 
áthelyezés napját közvetlenül megelőzően 
vezetők és szakértők esetében legalább hat 
hónapon, diplomás gyakornokok esetében 
pedig legalább három hónapon keresztül 
ugyanannál a vállalkozáscsoportnál 
foglalkoztatták, valamint igazolja, hogy a 
megbízatás végeztével vissza tudják 
helyezni a vállalkozáscsoporthoz tartozó, 
harmadik országban letelepedett 
szervezethez;

Or. pl

Indokolás

Gyorsan változó körülmények között a 12 hónapos időszak túl hosszú, és jelentősen 
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korlátozhatja az irányelv alkalmazási körét. A módosítás ezért javasolja, hogy az áthelyezés 
előtt szükséges foglalkoztatás időtartamát a vezetők és szakértők esetében hat hónapra, 
diplomás gyakornokok esetében pedig három hónapra csökkentsék.

Módosítás 120
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a nemzeti jogszabályok 
előírják, igazolja, hogy a vállalaton belüli 
áthelyezés napját közvetlenül megelőzően 
legalább 12 hónapon keresztül ugyanannál 
a vállalkozáscsoportnál foglalkoztatták,
valamint igazolja, hogy a megbízatás 
végeztével vissza tudják helyezni a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, harmadik 
országban letelepedett szervezethez;

b) amennyiben a nemzeti jogszabályok 
előírják, igazolja, hogy a vállalaton belüli 
áthelyezés napját közvetlenül megelőzően 
legalább 6 hónapon (vezetők és szakértők), 
illetve 3 hónapon (diplomás gyakornokok) 
keresztül ugyanannál a 
vállalkozáscsoportnál foglalkoztatták, 
valamint igazolja, hogy a megbízatás 
végeztével vissza tudják helyezni a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, harmadik 
országban letelepedett szervezethez;

Or. de

Módosítás 121
Ole Christensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. annak igazolását, hogy kizárólag 
szakértői feladatok ellátását magában 
foglaló beosztást vállal az érintett 
tagállamban működő fogadó szervezetnél 
vagy szervezeteknél;

Or. da

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy az irányelv ne engedjen teret olyan visszaéléseknek, amikor a 
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vállalkozások általános működési feladatok ellátására használják ki az irányelvet.

Módosítás 122
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az áthelyezés időtartama alatt számára 
fizetett javadalmazás összegét;

iii. az áthelyezés időtartama alatt számára 
fizetett javadalmazás összegét, beleértve a 
túlóráért járó fizetést, az ellátásokat, a 
bónuszokat és a természetbeni ellátásokat 
is;

Or. en

Módosítás 123
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez a 
befogadó tagállamban szükséges szakmai 
képesítéssel, vagy diplomás gyakornok 
esetében a szükséges felsőfokú 
képesítéssel;

törölve

Or. nl

Módosítás 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez a 
befogadó tagállamban szükséges szakmai 
képesítéssel, vagy diplomás gyakornok 
esetében a szükséges felsőfokú 
képesítéssel;

d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez 
szükséges szakmai képesítéssel;

Or. de

Módosítás 125
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez a 
befogadó tagállamban szükséges szakmai 
képesítéssel, vagy diplomás gyakornok 
esetében a szükséges felsőfokú 
képesítéssel;

d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez a 
befogadó tagállamban szükséges szakmai 
végzettséggel vagy felsőfokú képesítéssel, 
vagy diplomás gyakornok esetében a 
szakmai végzettséggel és a megfelelő 
szakmai tapasztalattal, vagy a szükséges 
felsőfokú képesítéssel;

Or. de

Módosítás 126
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez a
befogadó tagállamban szükséges szakmai 
képesítéssel, vagy diplomás gyakornok 
esetében a szükséges felsőfokú 

(d) igazolja, hogy rendelkezik a vezetői 
vagy szakértői pozíció betöltéséhez a
különleges szakismeretet megkövetelő 
munkához vagy kereskedelmi 
tevékenységhez szükséges szakmai 
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képesítéssel; képesítéssel. A szakértő csak akkor 
rendelkezik felsőfokú képesítéssel, ha be 
tud mutatni egy illetékes hatóság által 
kiállított felsőfokú bizonyítványt (diploma 
vagy egyéb oklevél). A felsőfokú 
bizonyítványt egy államilag elismert 
felsőoktatási intézményben vagy szakmai 
főiskolán legalább hároméves 
felsőoktatási vagy szakmai felsőoktatási 
tanulmányok elvégzésével kell 
megszerezni. A felsőfokú bizonyítvány 
mellett egy legalább ötéves releváns 
szakmai tapasztalat szükséges, amelynek 
szintje felsőfokú végzettséghez 
hasonlítható. A szakértőnek bizonyítania 
kell, hogy a kiküldetés időtartama alatt 
legalább a foglalkoztatás szerinti állam 
ágazatában megszokott átlagos bruttó 
fizetést vagy annál többet keres. A további 
kiküldetés esetén az igazolást az új 
foglalkoztatás helye szerinti állam 
viszonylatában kell benyújtani. Az 
illetékes nemzeti hatóság által kimutatott 
előző évi átlagos bruttó fizetést veszik 
alapul. Amennyiben ez nem áll 
rendelkezésre, az előző év előtti évet lehet 
alapul venni;
A gyakornoknak igazolnia kell, hogy 
felsőfokú képesítéssel rendelkezik.

Or. de

Módosítás 127
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) bemutatja azt az okiratot, amely 
igazolja, hogy megfelel azoknak a nemzeti 
jogban előírt, uniós állampolgárokra 
vonatkozó feltételeknek, amelyek az általa 
űzni szándékozott szabályozott szakma 

e) bemutatja azt az okiratot, amely 
igazolja, hogy megfelel azoknak a nemzeti 
jogban előírt, uniós állampolgárokra 
vonatkozó feltételeknek, amelyek az általa 
űzni szándékozott szabályozott és a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
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gyakorlására vonatkoznak; 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben¹
meghatározott szakma gyakorlására 
vonatkoznak;

____________
¹ HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

Or. en

Módosítás 128
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a létező kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül igazolja, hogy arra az 
időszakra vonatkozóan, amelyre a 
munkaszerződése kapcsán vagy annak 
eredményeképpen nem részesül 
betegbiztosításban és annak megfelelő 
jogosultságokban, az érintett tagállam 
állampolgárai számára szokásosan fedezett 
valamennyi kockázat tekintetében 
rendelkezik betegségbiztosítással vagy –
amennyiben a nemzeti jog ezt írja elő –
ilyen biztosításra irányuló kérelmet 
nyújtott be;

g) a létező kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül és a betegségi ellátások 
tekintetében a 14. cikk (2) bekezdése e) 
pontjának rendelkezései ellenére igazolja, 
hogy arra az időszakra vonatkozóan, 
amelyre a munkaszerződése kapcsán vagy 
annak eredményeképpen nem részesül 
betegbiztosításban és annak megfelelő 
jogosultságokban, az érintett tagállam 
állampolgárai számára szokásosan fedezett 
valamennyi kockázat tekintetében 
rendelkezik betegségbiztosítással vagy –
amennyiben a nemzeti jog ezt írja elő –
ilyen biztosításra irányuló kérelmet 
nyújtott be;

Or. en

Módosítás 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
megfelelő foglalkozási ágakban dolgozó, 
hasonló helyzetben lévő kiküldött 
munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban vagy adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt összes feltétel 
teljesüljön az áthelyezés során biztosított 
javadalmazás tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 130
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
megfelelő foglalkozási ágakban dolgozó, 
hasonló helyzetben lévő kiküldött 
munkavállalókra alkalmazandó
jogszabályokban vagy adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt összes feltétel 
teljesüljön az áthelyezés során biztosított 
javadalmazás tekintetében.

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
megfelelő foglalkozási ágakban, 
összehasonlítható helyzetben a 
munkahelyen teljesüljön a 
jogszabályokban vagy adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy kollektív 
szerződésekben előírt összes feltétel az 
áthelyezés során a munkafeltételekre 
vonatkozóan, beleértve az ellátásokat és a 
fizetést is.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata megsérti az egyenlő munkáért járó egyenlő bérezés elvét és az Alapjogi 
Charta 15. cikkének (3) bekezdését.

Módosítás 131
Martin Kastler
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
megfelelő foglalkozási ágakban dolgozó, 
hasonló helyzetben lévő kiküldött 
munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban vagy adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt összes feltétel 
teljesüljön az áthelyezés során biztosított 
javadalmazás tekintetében.

A tagállamok megkövetelik, hogy a 
megfelelő foglalkozási ágakban dolgozó, 
hasonló helyzetben lévő kiküldött 
munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban vagy adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt összes feltétel 
teljesüljön az áthelyezés során biztosított 
javadalmazás tekintetében. Figyelembe 
kell venni különösen a 96/71/EK 
irányelvvel való összeegyeztethetőséget.

Or. de

Módosítás 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződések 
rendszerének hiányában a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az érintett földrajzi 
területen, és az érintett szakmában vagy 
iparágban működő hasonló 
vállalkozásokra általában alkalmazandó 
kollektív szerződésekre és/vagy a 
leginkább reprezentatív munkaadói és 
munkavállalói szervezetek között nemzeti 
szinten megkötött és országosan 
alkalmazott kollektív szerződésekre 
támaszkodnak.

törölve

Or. de
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Módosítás 133
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
kollektív szerződések rendszerének 
hiányában a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az érintett földrajzi területen, és az 
érintett szakmában vagy iparágban 
működő hasonló vállalkozásokra általában 
alkalmazandó kollektív szerződésekre 
és/vagy a leginkább reprezentatív 
munkaadói és munkavállalói szervezetek 
között nemzeti szinten megkötött és 
országosan alkalmazott kollektív 
szerződésekre támaszkodnak.

Általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
kollektív szerződések rendszerének 
hiányában a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy általában alkalmazandó kollektív 
szerződésekre támaszkodnak a tagállamok 
szabályaival és hagyományaival 
összhangban;

Or. en

Módosítás 134
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
kollektív szerződések rendszerének 
hiányában a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy az érintett földrajzi területen, és az 
érintett szakmában vagy iparágban 
működő hasonló vállalkozásokra 
általában alkalmazandó kollektív 
szerződésekre és/vagy a leginkább 
reprezentatív munkaadói és 
munkavállalói szervezetek között nemzeti 
szinten megkötött és országosan 
alkalmazott kollektív szerződésekre
támaszkodnak.

Általánosan alkalmazandónak nyilvánított 
kollektív szerződések rendszerének 
hiányában a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy nemzeti rendelkezésekre és 
gyakorlatokra támaszkodnak.

Or. nl
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Módosítás 135
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az érintett tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan változásról értesíteni kell, 
amely a befogadás e cikkben felsorolt 
feltételeit érinti.

(5) Az érintett tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan változásról értesíteni kell, 
amely a tartózkodás alatt a befogadás e 
cikkben felsorolt feltételeit érinti, és a 
változásnak összeegyeztethetőnek kell 
lennie az 5. cikk (1)–(4) bekezdésével és a 
14. cikkel.

Or. en

Módosítás 136
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elutasítják a befogadás 
iránti kérelmet, amennyiben a kérelmező 
nem felel meg az 5. cikkben megállapított 
feltételeknek, vagy a bemutatott 
dokumentumokat csalárd módon szerezték, 
meghamisították vagy megmásították.

(1) A tagállamok elutasítják a befogadás 
iránti kérelmet, amennyiben a kérelmező 
nem felel meg az 5. cikkben megállapított 
feltételeknek, vagy megállapították, hogy a 
bemutatott dokumentumokat csalárd 
módon szerezték, meghamisították vagy 
megmásították.

Or. lt

Módosítás 137
Heinz K. Becker

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

(2) A tagállamok elutasítják a befogadás 
iránti kérelmet, amennyiben a munkaadó 
vagy a fogadó szervezet be nem jelentett 
munka és/vagy illegális foglalkoztatás 
miatt a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban szankciókban részesült.

(2) A tagállamok elutasítják a befogadás 
iránti kérelmet, amennyiben a munkaadó 
vagy a fogadó szervezet be nem jelentett 
munka és/vagy illegális foglalkoztatás 
miatt a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban a kérelem benyújtását 
közvetlenül megelőző évben ismételten 
szankciókban részesült.

Or. de

Módosítás 138
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok elutasíthatják a kérelmet 
a befogadott harmadik országbeli 
állampolgárok száma alapján.

törölve

Or. nl

Módosítás 139
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha az 5. és 14. cikkben meghatározott 
feltételek nem teljesültek vagy már nem 
teljesülnek;

Or. en
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Módosítás 140
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók Szankciók és ellenőrzések

Or. en

Módosítás 141
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok egyéb szankciókat is 
előírhatnak, például: a) kizárás az állami 
ellátásokra vagy támogatásra való 
jogosultságból; b) kizárás akár öt éven át 
a közbeszerzési szerződésekben való 
részvételből; c) ideiglenes vagy állandó 
kizárás a mezőgazdasági, ipari vagy 
kereskedelmi tevékenységek 
gyakorlásából; d) bírósági felülvizsgálat 
elrendelése; vagy e) felszámolás bírósági 
elrendelése.
A munkaadó bérezéssel, adózással és 
társadalombiztosítási járulékokkal 
kapcsolatos jogsértése esetén a 
tagállamok biztosítják, hogy a munkaadó 
megfizeti: a) a vállalaton belüli áthelyezés 
keretében érkező harmadik országbeli 
állampolgár fennmaradó fizetését; b) 
minden rendezetlen adót és 
társadalombiztosítási járulékot, beleértve 
az alkalmazandó közigazgatási bírságokat 
is. A tagállamok hatékony 
mechanizmusokat biztosítanak, amelyek 
keretében a harmadik országbeli 
állampolgárok közvetlenül vagy kijelölt 
harmadik feleken keresztül panaszt 
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nyújthatnak be munkaadójukkal szemben.

Or. en

Módosítás 142
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás Tájékoztatáshoz való jog

Or. en

Módosítás 143
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás Tájékoztatás
A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a belépési és tartózkodási 
feltételekkel, köztük a kapcsolódó 
jogokkal, valamint a kérelem 
benyújtásához szükséges igazoló 
okmányokkal kapcsolatos információk 
rendelkezésre bocsátása érdekében.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a fogadó országban 
valamennyi kérelmező és befogadott 
áthelyezett személy és munkavállaló 
számára a belépési és tartózkodási 
feltételekkel, köztük a kapcsolódó 
jogokkal, valamint a kérelem 
benyújtásához szükséges igazoló 
okmányokkal, továbbá a 
munkafeltételekre, a szociális biztonságra 
és a jogérvényesítésre vonatkozó jogokkal 
és a panasztételi mechanizmusokkal 
kapcsolatos információk rendelkezésre 
bocsátása érdekében.

Or. en
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Módosítás 144
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmet annak a tagállamnak a 
hatóságaihoz kell benyújtani, amely 
tagállam a vállalaton belüli áthelyezés 
elsődleges helyszíne.

(3) A kérelmet annak a tagállamnak a 
hatóságaihoz kell benyújtani, amely 
tagállam a vállalaton belüli áthelyezés 
helyszíne.

Or. lt

Módosítás 145
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmet annak a tagállamnak a 
hatóságaihoz kell benyújtani, amely 
tagállam a vállalaton belüli áthelyezés 
elsődleges helyszíne.

(3) A kérelmet annak a tagállamnak a 
hatóságaihoz kell benyújtani, amely 
tagállam a vállalaton belüli áthelyezés 
elsődleges helyszíne. Amennyiben előre 
nem látható, hogy a munkavállaló 
elsődlegesen melyik országban fog 
tartózkodni, akkor a kérelmező szabadon 
választhatja meg az országot.

Or. de

Módosítás 146
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kérelmet annak a tagállamnak a 
hatóságaihoz kell benyújtani, amely 
tagállam a vállalaton belüli áthelyezés 

(3) A kérelmet a vállalaton belül 
áthelyezett személy első 
munkavállalásának helye szerinti 
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elsődleges helyszíne. tagállamnak a hatóságaihoz kell 
benyújtani; az 5. és 14. cikkben 
meghatározott feltételeket minden egyes 
befogadó tagállamnak ellenőriznie kell.

Or. en

Módosítás 147
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az „engedély típusa” mezőben a 
tagállamok a „vállalaton belül áthelyezett 
személy” megjelölést alkalmazzák, és 
feltüntetik az érintett vállalkozáscsoport 
nevét. A tagállamok a vállalaton belül 
áthelyezett személy számára szóló 
engedély birtokosa számára egy további 
dokumentumot állítanak ki, amely a 
harmadik országbeli állampolgár 
fogadására feljogosított szervezeteket 
sorolja fel, és ezt a dokumentumot a 
felsorolás bármely módosítása esetén 
felülvizsgálják.

(4) Az „engedély típusa” mezőben az első 
fogadó tagállam a „vállalaton belül 
áthelyezett személy” megjelölést 
alkalmazza, és feltünteti az érintett 
vállalkozáscsoport nevét. Az első fogadó 
tagállam a vállalaton belül áthelyezett 
személy számára szóló engedély birtokosa 
számára egy további dokumentumot állít
ki, amely a harmadik országbeli 
állampolgár fogadására feljogosított 
szervezeteket sorolja fel – miután azt 
minden egyes befogadó tagállam 
ellenőrizte az 5. és 14. cikk feltételei 
szerint–, és ezt a dokumentumot a 
felsorolás bármely módosítása esetén 
felülvizsgálja az adott tagállammal 
egyeztetve.

Or. en

Módosítás148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett tagállam illetékes hatóságai (1) Az érintett tagállam illetékes hatóságai 
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az adott tagállamban vállalaton belül 
áthelyezett személyként való befogadásra 
vagy a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott további dokumentum 
felülvizsgálatára irányuló kérelemről 
határozatot hoznak, és határozatukról a 
tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt 
értesítési eljárásoknak megfelelően a 
hiánytalan kérelem benyújtásának napját 
követő 30 napon belül írásban értesítik a 
kérelmezőt. Több tagállamban lévő fogadó 
szervezeteket érintő összetett kérelmekkel 
kapcsolatos rendkívüli esetekben a határidő 
legfeljebb további 60 nappal
meghosszabbítható.

az adott tagállamban vállalaton belül 
áthelyezett személyként való befogadásra 
vagy a 11. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott további dokumentum 
felülvizsgálatára irányuló kérelemről 
határozatot hoznak, és határozatukról a 
tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt 
értesítési eljárásoknak megfelelően a 
hiánytalan kérelem benyújtásának napját 
követő 30 napon belül írásban értesítik a 
kérelmezőt. Több tagállamban lévő fogadó 
szervezeteket érintő összetett kérelmekkel 
kapcsolatos rendkívüli esetekben a határidő 
legfeljebb további 30 nappal
meghosszabbítható.

Or. pl

Indokolás

Az adott tagállamban vállalaton belül áthelyezett személyként való befogadásra benyújtott 
kérelemről hozandó határozat elfogadására előírt legfeljebb 90 napos időszak túl hosszú és 
indokolatlan.

Módosítás 149
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a megbízatás gyakorlásának joga a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, a 11. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott további 
dokumentumban felsorolt szervezetek 
ügyfeleinek telephelyén, amennyiben a 
harmadik országban letelepedett 
vállalkozással meglévő munkaviszony 
megmarad.

4. a megbízatás gyakorlásának joga a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó, a 11. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott további 
dokumentumban felsorolt szervezetek 
ügyfeleinek és lehetséges üzleti 
partnereinek telephelyén, amennyiben a 
harmadik országban letelepedett 
vállalkozással meglévő munkaviszony 
megmarad.

Or. de
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Módosítás 150
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A munkaviszonyra alkalmazandó 
jogtól függetlenül legalább a munkahely 
szerinti jogszabályokat, szabályozásokat és 
rendelkezéseket alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 151
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaviszonyra irányadó jogtól 
függetlenül a vállalaton belül áthelyezett 
személyek jogosultak arra, hogy

A munkaviszonyra irányadó jogtól 
függetlenül a vállalaton belül áthelyezett 
személyek azon jogok hatálya alá 
tartoznak, hogy

Or. de

Módosítás 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaviszonyra irányadó jogtól 
függetlenül a vállalaton belül áthelyezett 
személyek jogosultak arra, hogy

A munkaviszonyra irányadó jogtól 
függetlenül a vállalaton belül áthelyezett 
személyekre a nemzeti munkavállalókkal
megegyező elbánás elve alkalmazandó.

Or. de
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Módosítás 153
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaviszonyra irányadó jogtól 
függetlenül a vállalaton belül áthelyezett 
személyek jogosultak arra, hogy

A munkaviszonyra irányadó jogtól 
függetlenül a vállalaton belül áthelyezett 
személyek jogosultak legalább a fogadó 
tagállam állampolgáraival megegyező 
elbánásra a következők tekintetében:

Or. en

Módosítás 154
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek;

olyan foglalkoztatási feltételekben 
részesüljenek, amelyek legalább olyan 
szintű védelmet biztosítanak, mint a 
96/71/EK irányelv;

Or. en

Módosítás 155
Elisabeth Schroedter

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

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek;

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
munkahelyen alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek;

Or. en

Módosítás 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

Or. de

Módosítás 157
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
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jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

Or. de

Módosítás 158
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az őket ezen irányelv értelmében befogadó
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

azokban a tagállamokban, ahol 
pillanatnyilag dolgoznak (a munkavégzés 
helyének elve), a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

Or. de

Módosítás 159
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek.

az őket ezen irányelv értelmében befogadó 
tagállamokban a hasonló helyzetben lévő 
kiküldött munkavállalókra alkalmazandó 
jogszabályokban, adminisztratív 
rendelkezésekben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésekben előírt foglalkoztatási 
feltételekben részesüljenek, különös 
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tekintettel a 96/71/EK irányelvre.

Or. de

Módosítás 160
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződések 
rendszerének hiányában a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az érintett földrajzi 
területen, szakmában vagy iparágban 
működő hasonló vállalkozásokra 
általában alkalmazandó kollektív 
szerződésekre és/vagy a leginkább 
reprezentatív munkaadói és 
munkavállalói szervezetek között nemzeti 
szinten megkötött és országosan 
alkalmazott kollektív szerződésekre 
támaszkodnak.

törölve

Or. en

Módosítás 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződések 
rendszerének hiányában a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az érintett földrajzi 
területen, szakmában vagy iparágban 
működő hasonló vállalkozásokra 
általában alkalmazandó kollektív 
szerződésekre és/vagy a leginkább 

törölve
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reprezentatív munkaadói és 
munkavállalói szervezetek között nemzeti 
szinten megkötött és országosan 
alkalmazott kollektív szerződésekre 
támaszkodnak.

Or. de

Módosítás 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a fogadó tagállamban azonos 
foglalkozást űző vagy hasonló feladatkört 
ellátó uniós polgárokkal legalább 
megegyező alapilletményben 
részesüljenek; ezt az illetményt a 
munkaadó egy juttatással is kiegészítheti, 
ezáltal lehetővé téve az áthelyezett
munkavállaló számára, hogy fedezni tudja 
az áthelyezésével óhatatlanul együtt járó 
költségeket.

Or. it

Módosítás 163
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a fogadó tagállam állampolgáraival
egyenlő elbánásban részesüljenek a 
következők tekintetében:

legalább a fogadó tagállam lakosaival 
egyenlő elbánásban részesüljenek a 
következők tekintetében:

Or. en
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Módosítás 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánásban részesüljenek a 
következők tekintetében

a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás különösen a következő 
jogokra vonatkozik:

Or. de

Módosítás 165
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánásban részesüljenek a
következők tekintetében

a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánásban részesüljenek, felölelve
a következőket, de nem csak ezekre 
korlátozódva

Or. de

Módosítás 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyesülési és társulási szabadság, 
valamint a munkavállalókat vagy 
munkaadókat képviselő szervezetek 
tagságába történő belépés szabadsága, 
illetve bármely olyan szervezetben való 
tagság szabadsága, amelynek tagjai egy 
bizonyos foglalkozást űznek, beleértve az 
ilyen szervezetek által nyújtott előnyöket 

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

amelyek kollektív szerződések 
megkötésére irányulnak, beleértve a 
sztrájkot is, továbbá az ilyen szervezetek 
által nyújtott előnyöket is, a közrendre és a 
közbiztonságra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések sérelme nélkül;

Or. de

Módosítás 167
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamok korlátozhatják a 2c. pont 
szerinti, az állampolgárokkal megegyező 
elbánást, amennyiben a vállalaton belül 
áthelyezett személy védelmet élvez azáltal, 
hogy származási országában a szociális 
biztonsági ágazat hatálya alá tartozik, 
illetve egyéb módon élvez védelmet, és 
amennyiben a tagállam joga szerint az 
érintett személy mentesíthető a fogadó 
tagállam szociális biztonsági jogszabályai 
alól;

Or. en

Módosítás 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 

c) a 883/2004/EK rendeletben 
meghatározott szociális biztonsági ágak;
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tagállamok közötti mobilitás esetén és a 
meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet kell megfelelően alkalmazni;

Or. en

Módosítás 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 
tagállamok közötti mobilitás esetén és a 
meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni;

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a jobb feltételeket biztosító, 
meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül; a tagállamok közötti 
mobilitás esetén és a jobb feltételeket 
biztosító, meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül a 
1231/2010/EU rendeletet és – amennyiben 
alkalmazandó –  a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni;

Or. en

Módosítás 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 
tagállamok közötti mobilitás esetén és a 

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 
tagállamok közötti mobilitás esetén és a 
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meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni;

meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni; ez 
a rendelkezés nem alkalmazandó olyan 
helyzetekre, ahol a kiküldött 
munkavállaló egy harmadik ország 
szociális biztonsági jogszabályainak 
hatálya alá tartozik, vagy egy harmadik 
országban fizeti a járulékokat;

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja olyan helyzetek elkerülése, amikor a munkavállaló két jogrendszer hatálya 
alá tartozik, és mind a tagállamban, mind pedig a harmadik országban fizet járulékokat.

Módosítás 171
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 
tagállamok közötti mobilitás esetén és a 
meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni;

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 
tagállamok közötti mobilitás esetén és a 
meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni; a 
tagállamok korlátozhatják az 
állampolgárokkal megegyező elbánást e 
bekezdés értelmében, amennyiben a 
vállalaton belül áthelyezett személy 
védelmet élvez azáltal, hogy származási 
országában a szociális biztonsági ágazat 
hatálya alá tartozik, illetve egyéb módon 
élvez védelmet, és amennyiben a tagállam 
joga szerint az érintett személy 
mentesíthető a fogadó tagállam szociális 
biztonsági jogszabályai alól;
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Or. en

Módosítás 172
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikkében
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a 
tagállamok közötti mobilitás esetén és a 
meglévő kétoldalú megállapodások 
sérelme nélkül a 859/2003/EK tanácsi 
rendeletet15 kell megfelelően alkalmazni;

c) a 883/2004/EK rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének a)–i) pontjában 
meghatározott szociális biztonsági ágakra 
vonatkozó nemzeti jogszabályok 
rendelkezései, a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül; a családi 
ellátások nem tartoznak az egyenlő 
elbánás hatálya alá, mivel a 
tagállamoknak azt a célt kell követniük, 
hogy elsősorban azokat a családokat 
támogatják, amelyek huzamosan az EU-
ban tartózkodnak; a tagállamok közötti 
mobilitás esetén és a meglévő kétoldalú 
megállapodások sérelme nélkül a 
859/2003/EK tanácsi rendeletet15 kell 
megfelelően alkalmazni;

Or. de

Módosítás 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a harmadik országba költöző 
harmadik országbeli munkavállalók, 
illetve e munkavállalók harmadik 
országban élő túlélő hozzátartozói, akik a 
munkavállaló után jogosultságokat 
származtatnak, az öregségi, rokkantsági 
és haláleseti ellátások tekintetében 
ugyanolyan feltételek mellett és 
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ugyanolyan mértékben részesülnek a 
munkavállaló korábbi munkaviszonya 
alapján és a 883/2004/EK rendelet 3. 
cikkében hivatkozott jogszabályokkal 
összhangban felhalmozott, törvényben 
előírt nyugdíjban, mint az érintett 
tagállam állampolgárai;

Or. en

Módosítás 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) megkülönböztetésmentes hozzáférés a 
munkahely szerinti szociális biztonsági 
rendszerhez, hasonlóan azokhoz az uniós 
polgárokhoz, akik a 883/2004/EK rendelet 
alapján ebben a tagállamban dolgoznak;

Or. en

Módosítás 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) olyan ellátásokra való jogosultság, 
amelyek az elszenvedett munkahelyi 
sérülés után járnak, a megszerzett, de fel 
nem használt szabadság ellentételezése, 
valamint olyan társadalombiztosítási 
járulékok visszafizetése, amelyek nem 
keletkeztettek és nem keletkeztetnek 
jogosultságot a nemzeti jogszabályok vagy 
rendeletek, illetve nemzetközi 
megállapodások alapján, amikor az 
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érintett személy egy harmadik országba 
költözik;

Or. en

Módosítás 176
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 859/2003/EK rendelet és a meglévő 
kétoldalú megállapodások sérelme nélkül a 
munkavállaló korábbi munkaviszonyán 
alapuló törvényes nyugdíjak folyósítása, 
harmadik országban történő letelepedés 
esetén;

d) a 859/2003/EK rendelet és a meglévő 
kétoldalú megállapodások sérelme nélkül a 
munkavállaló korábbi munkaviszonyán 
alapuló törvényes nyugdíjak folyósítása, 
valamint a kiegészítő 
nyugdíjjogosultságok megszerzése és 
hordozhatósága harmadik országban 
történő letelepedés esetén;

Or. nl

Módosítás 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 859/2003/EK rendelet és a meglévő 
kétoldalú megállapodások sérelme nélkül 
a munkavállaló korábbi munkaviszonyán 
alapuló törvényes nyugdíjak folyósítása, 
harmadik országban történő letelepedés 
esetén;

d) a harmadik országba költöző harmadik 
országbeli munkavállalók, illetve e 
munkavállalók harmadik országban élő 
túlélő hozzátartozói, akik a munkavállaló 
után jogosultságokat származtatnak, az
öregségi, rokkantsági és haláleseti 
ellátások tekintetében ugyanolyan 
feltételek mellett és ugyanolyan 
mértékben részesülnek a munkavállaló 
korábbi munkaviszonya alapján és a 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
hivatkozott jogszabályokkal összhangban 
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felhalmozott, törvényben előírt 
nyugdíjban, mint az érintett tagállam 
állampolgárai, amikor harmadik országba 
költöznek;

Or. en

Módosítás 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) jogosultság arra, hogy a megfelelő 
nemzeti szabályozás szerint az illetékes 
hatóságoknál panaszt nyújtsanak be 
és/vagy az illetékes bíróságon keresetet 
nyújtsanak be a munkaadóval szemben, 
akár közvetlenül, akár harmadik fél útján, 
mint amilyenek a munkavállalói 
szervezetek, annak érdekében, hogy az
ezen irányelv szerinti jogokat 
eredményesen érvényesítsék. A
tagállamok hatékony mechanizmusokat 
alakítanak ki e jogok biztosítása 
érdekében;

Or. de

Módosítás 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a munkavégzés megtagadásának joga, 
ha a vállalatcsoporton belül áthelyezett 
munkavállalót sztrájktörőként 
alkalmazzák;
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Or. de

Módosítás 180
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés, 
kivéve a szociális lakásellátáshoz és a
munkaügyi központok által biztosított 
tanácsadáshoz való hozzáférést.

e) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés, 
kivéve a szociális lakásellátáshoz és az 
állami munkaügyi központokhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés,
kivéve a szociális lakásellátáshoz és a 
munkaügyi központok által biztosított 
tanácsadáshoz való hozzáférést.

e) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés,

Or. de

Módosítás 182
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés, 
kivéve a szociális lakásellátáshoz és a 
munkaügyi központok által biztosított 
tanácsadáshoz való hozzáférést.

e) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés.

Or. nl

Módosítás 183
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) nem tartoznak az egyenlő elbánás 
hatálya alá a tanulmányi, képzési és 
továbbképzési támogatások (study grants).

Or. de

Módosítás 184
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 2003/86/EK irányelv 14. cikke (2) 
bekezdésének második mondatától eltérve 
a tagállamok nem tűznek ki határidőt a 
munkaerőpiachoz való hozzáférésre.

Or. de
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Módosítás 185
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A 16. cikk szerinti jogok 
munkavállalók általi gyakorlása nem 
ütközhet a családegyesítéshez való joggal.

Or. de

Módosítás 186
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az a harmadik országbeli állampolgár, 
akinek részére vállalaton belül áthelyezett 
személy számára szóló engedélyt állítottak 
ki egy első tagállamban, aki megfelel az 5. 
cikkben meghatározott befogadási 
feltételeknek, és aki vállalaton belül 
áthelyezett személy számára szóló 
engedély kiállítását kérelmezi egy másik 
tagállamban, az első tagállam által 
kibocsátott tartózkodási engedély és a 11. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
további dokumentum alapján munkát 
vállalhat az abban a tagállamban 
letelepedett, ugyanahhoz a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó bármely 
szervezeti egységnél és a fogadó szervezet 
ügyfeleinek telephelyén, ha megfelel a 13. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek, és feltéve, hogy:

(1) Az a harmadik országbeli állampolgár, 
akinek részére vállalaton belül áthelyezett 
személy számára szóló engedélyt állítottak 
ki egy első tagállamban, aki megfelel az 5. 
cikkben meghatározott befogadási 
feltételeknek, és aki vállalaton belül 
áthelyezett személy számára szóló 
engedély kiállítását kérelmezi egy másik 
tagállamban, az első tagállam által 
kibocsátott tartózkodási engedély és a 11. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
további dokumentum alapján munkát 
vállalhat az abban a tagállamban 
letelepedett, ugyanahhoz a 
vállalkozáscsoporthoz tartozó bármely 
szervezeti egységnél és a fogadó szervezet 
ügyfeleinek telephelyén, ha megfelel a 13. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek, és minden engedélyező 
tagállam ellenőrizte az 5. és 14. cikk 
szerinti befogadási kritériumokat, és 
feltéve, hogy:

Or. en
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Módosítás 187
Elisabeth Schroedter

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kérelmező a másik tagállam illetékes 
hatósága számára az abba a tagállamba 
történő áthelyezése előtt eljuttatja az 5. 
cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, 
az abba a tagállamba történő áthelyezésre 
vonatkozó dokumentumokat, és 
dokumentumok benyújtásának tényét 
igazolja az első tagállam felé.

b) a kérelmező a másik tagállam illetékes 
hatósága számára az abba a tagállamba 
történő áthelyezése előtt eljuttatja az 5. 
cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, 
az abba a tagállamba történő áthelyezésre 
vonatkozó dokumentumokat, ellenőrizték, 
hogy a feltételek összeegyeztethetők-e a 
másik tagállam feltételeivel, és 
dokumentumok benyújtásának tényét 
igazolja az első tagállam felé.

Or. en

Módosítás 188
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyenlő elbánás elvét nem sértették 
meg a munkahelyen.

Or. en

Módosítás 189
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 16. cikk (1) és (2) bekezdése nem 
alkalmazandó a túlnyomórészt nem 
helyhez kötötten működő ágazatokra, 
beleértve a kapcsolódó iparágakat is a 
NACE-kódok szerint. A kivételeket a 
szociális partnerek kérelmezik és 
szabályozzák a szociális párbeszéd 
keretében.

Or. de

Módosítás 190
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unióba történő áthelyezés 
maximális időtartama vezetők és szakértők 
esetében nem haladhatja meg a három, 
diplomás gyakornokok esetében az egy 
évet.

(3) Az Európai Unióba történő áthelyezés 
maximális időtartama vezetők és szakértők 
esetében nem haladhatja meg a három, 
diplomás gyakornokok esetében az egy 
évet. Az áthelyezés időtartama kizárólag a 
vezetők esetében legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható.

Or. de

Módosítás 191
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok között, vállalaton belül 
áthelyezett személyek mobilitásának 
összefüggésében is védeni kell a fogadó 
tagállam elvét, amely kijelenti, hogy be
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kell tartani a munkahelyen érvényes 
feltételeket.

Or. en


