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Módosítás 34
Emilie Turunen

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 35
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetnek (ILO) a munkavállalás 
céljából történő bevándorlásról szóló 97. 
egyezményére,

Or. en

Módosítás 36
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 c bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ILO migráns 
munkavállalókról szóló 143. 
egyezményére,

Or. en
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Módosítás 37
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 d bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tekintettel az ILO-nak a 
társadalombiztosítás minimális normáiról 
szóló 102. egyezményére,

Or. en

Módosítás 38
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 e bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ILO-nak az egyenlő 
bánásmódról (szociális biztonság) szóló
118. egyezményére,

Or. en

Módosítás 39
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 f bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ILO-nak a 
megkülönböztetésről (foglalkoztatás és 
foglalkozás) szóló 111. egyezményére,

Or. en
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Módosítás 40
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 g bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ILO-nak a munkavállalás 
céljából történő bevándorlásról szóló 86. 
egyezményére,

Or. en

Módosítás 41
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 h bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ILO-nak a migráns 
munkavállalókról szóló 151. ajánlására,

Or. en

Módosítás 42
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 i bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az ILO-nak a szervezkedési és 
a kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményére,

Or. en
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Módosítás 43
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezt az irányelvet az uniós polgárok 
előnyben részesítése elvének sérelme 
nélkül alkalmazni kell a tagállamok 
munkaerőpiacához való hozzáférés 
tekintetében, a csatlakozási okmányok 
vonatkozó rendelkezései szerint.

(7) Ezt az irányelvet az uniós polgárok 
előnyben részesítése elvének sérelme 
nélkül alkalmazni kell a tagállamok 
munkaerőpiacához való hozzáférés 
tekintetében, a csatlakozási okmányok 
vonatkozó rendelkezései szerint. Ennek 
ellenére az elvet alkalmazni kell az 
egyenlő munkáért egyenlő bérezés elvétől 
való eltérésre, mind a tagállamokból, 
mind pedig a harmadik országokból 
származó munkavállalók tekintetében.

Or. en

Módosítás 44
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ennek az irányelvnek a harmadik 
országok idénymunkás állampolgáraira 
vonatkozó feltételeket és jogokat az 
alkalmazandó ILO-egyezmények teljes 
körű tiszteletben tartásával kell 
meghatároznia.

Or. en

Módosítás 45
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezen irányelv nem érinti a 
szolgáltatásnyújtásnak az EUMSz. 56. 
cikkének keretében lefektetett feltételeit. 
Ez az irányelv különösen a munkavállalás 
azon részletes szabályait és feltételeit nem 
érinti, amelyeket a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv8 alapján azokra a 
munkavállalókra kell alkalmazni, akiket 
valamely tagállamban letelepedett 
vállalkozás küldött ki egy másik tagállam 
területén való szolgáltatásnyújtás céljából.

törölve

__________________
8. HL L 18., 1997.1.21., 1.o.

Or. en

Módosítás 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezen irányelv nem érinti a 
szolgáltatásnyújtásnak az EUMSz. 56. 
cikkének keretében lefektetett feltételeit. 
Ez az irányelv különösen a munkavállalás 
azon részletes szabályait és feltételeit nem 
érinti, amelyeket a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv8 alapján azokra a 
munkavállalókra kell alkalmazni, akiket 
valamely tagállamban letelepedett 
vállalkozás küldött ki egy másik tagállam 
területén való szolgáltatásnyújtás céljából.

(9) Ezen irányelv nem érinti a 
szolgáltatásnyújtásnak az EUMSz. 56. 
cikkének keretében lefektetett feltételeit.
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Or. de

Módosítás 47
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (vetési/ültetési vagy 
betakarítási időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában).

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (vetési/ültetési vagy 
betakarítási időszakban) vagy a turizmus.

Or. it

Módosítás 48
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (vetési/ültetési vagy 
betakarítási időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában).

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság és kertészet (vetési/ültetési 
vagy betakarítási időszakban) vagy a 
turizmus (a szabadságok időszakában).

Or. en

Módosítás 49
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (vetési/ültetési vagy 
betakarítási időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában).

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság, szőlészet és kertészet
(vetési/ültetési vagy betakarítási 
időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában).

Or. de

Módosítás 50
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (vetési/ültetési vagy 
betakarítási időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában).

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (különösen a 
tenyésztéstechnikai, valamint a növény- és 
díszkertészeti ágazatokban a vetési/ültetési 
vagy betakarítási időszakban), a turizmus 
(a szabadságok időszakában), illetve a 
nagyszabású építkezések (különösen a 
mélyépítési területek és munkálatok).

Or. en

Módosítás 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 

(10) Az év adott szakaszához kapcsolódó 
tevékenységek jellemzően olyan 
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ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság (vetési/ültetési vagy 
betakarítási időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában).

ágazatokban fordulnak elő, mint a 
mezőgazdaság és a kertészet
(vetési/ültetési vagy betakarítási 
időszakban) vagy a turizmus (a 
szabadságok időszakában). A tagállamok 
szabadon meghatározhatnak más olyan 
ágazatokat, ahol az idényjelleg 
tapasztalható.

Or. pl

Indokolás

Az idényjelleg a tagállamok sajátos gazdasági és földrajzi körülményeitől függ.

Módosítás 52
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Idénymunkásként csak akkor adható 
be befogadás iránti kérelem, ha a kérdéses 
személy lakóhelye a tagállamok területén 
kívül található.

(11) A kérelmet csak abban az esetben 
lehet elbírálni és feldolgozni, ha a 
harmadik országbeli állampolgár 
lakóhelye azon tagállam területén kívül 
található, ahová be kíván lépni.

Or. lt

Módosítás 53
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ez az irányelv nem érinti az adott 
esetben már jogszerűen valamely 
tagállamban tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok már megítélt 
munkavállalási jogát.

(12) Ez az irányelv meghatározza a 
munkáltatók jogait és kötelezettségeit a 
harmadik országból érkező 
idénymunkásokkal szemben, akiknek 
teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk 
az Európai Unió és a tagállamok 
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munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos jogszabályait; ez 
az irányelv nem érinti az adott esetben már 
jogszerűen valamely tagállamban 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok már megítélt munkavállalási 
jogát.

Or. it

Módosítás 54
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 
állásajánlat, amely feltünteti az érintett 
ágazatban dolgozó idénymunkások 
javadalmazásának szintjét is.

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 
állásajánlat.

Or. de

Módosítás 55
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 
állásajánlat, amely feltünteti az érintett 
ágazatban dolgozó idénymunkások 

(13) Az irányelvnek átlátható és szigorú
be- és kilépési rendszert kell 
meghatároznia, amely a piaci keresleten és 
olyan objektív kritériumokon alapul, mint 
például az érvényes munkaszerződés vagy 
a kötelező érvényű állásajánlat megléte, 
amely feltünteti az érintett ágazatban 
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javadalmazásának szintjét is. dolgozó idénymunkások javadalmazásának 
szintjét is. A javadalmazásnak elég 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy 
lehetővé tegye a törvényes ideiglenes 
tartózkodást, valamint a szociális 
biztonságot. 

Or. it

Módosítás 56
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 
állásajánlat, amely feltünteti az érintett 
ágazatban dolgozó idénymunkások 
javadalmazásának szintjét is.

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 
állásajánlat, amely feltünteti az érintett 
ágazatban dolgozó idénymunkások nemzeti 
rendelkezéseknek vagy kollektív 
szerződéseknek megfelelő szintű
javadalmazását és a foglalkoztatás 
másodlagos feltételeit is.

Or. nl

Módosítás 57
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 

(13) Az irányelvnek rugalmas belépési 
rendszert kell bevezetnie, amely a 
keresleten és olyan objektív kritériumokon 
alapul, mint például az érvényes 
munkaszerződés vagy a kötelező érvényű 
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állásajánlat, amely feltünteti az érintett 
ágazatban dolgozó idénymunkások 
javadalmazásának szintjét is.

állásajánlat, amely feltünteti az érintett 
ágazatban dolgozó idénymunkások 
javadalmazásának szintjét is. Ezenfelül 
meg kell határozni az idénymunka 
maximális időtartamát.

Or. fr

Módosítás 58
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamoknak lehetősége kell, 
hogy legyen megvizsgálni, hogy az adott 
pozíció nem tölthető-e be a hazai
munkaerőpiacról.

(14) A tagállamoknak bizonyítaniuk kell, 
hogy az adott pozíciók nem tölthetők be a
harmadik országbeli idénymunkások 
helyett inkább a saját munkaerőpiacról.

Or. it

Módosítás 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamoknak lehetősége kell, hogy 
legyen megvizsgálni, hogy az adott pozíció 
nem tölthető-e be a hazai munkaerőpiacról.

(14) A válság következményeként továbbá 
a magas munkanélküliségi ráta, valamint 
az EU-ban élő, hosszú távú 
munkanélküliek nagy száma tekintetében 
– akik számára az idénymunka gyakran a 
pénzügyi nehézségek enyhítésének fontos 
eszköze – a tagállamoknak lehetősége kell, 
hogy legyen évente megvizsgálni, hogy az 
adott pozíció nem tölthető-e be a hazai és 
az uniós munkaerőpiacról.

Or. en
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Módosítás 60
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartózkodás időtartamát korlátozni
kell naptári éveként, melynek az 
idénymunka fogalommeghatározásával 
együtt azt kell biztosítania, hogy a végzett 
munka alapvetően szezonális jellegű 
legyen. Rendelkezni kell arról, hogy a 
tartózkodás maximális időtartamán belül 
lehetőség legyen a szerződés 
meghosszabbítására vagy arra, hogy az 
idénymunkás munkáltatót váltson. Ez a 
lehetőség azt hivatott biztosítani, hogy 
csökkenthető legyen a visszaélések 
kockázatát, amellyel az idénymunkások 
akkor szembesülhetnek, ha egyetlen 
munkáltatóhoz vannak kötve, valamint így 
rugalmasabban lehet reagálni a 
munkáltatók pillanatnyi munkaerő-
szükségletére.

(16) A tartózkodás időtartamát a 
tagállamoknak szükségleteikkel 
összhangban bármely évben egy 
maximális időszakra kell korlátozniuk, a 
szezonális jelleg megőrzése mellett. 
Rendelkezni kell arról, hogy a tartózkodás 
maximális időtartamán belül lehetőség 
legyen a szerződés meghosszabbítására 
vagy arra, hogy az idénymunkás 
munkáltatót váltson. Ez a lehetőség azt 
hivatott biztosítani, hogy csökkenthető 
legyen a visszaélések kockázatát, amellyel 
az idénymunkások akkor szembesülhetnek, 
ha egyetlen munkáltatóhoz vannak kötve, 
valamint így rugalmasabban lehet reagálni 
a munkáltatók pillanatnyi munkaerő-
szükségletére.

Or. de

Módosítás 61
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartózkodás időtartamát korlátozni
kell naptári éveként, melynek az 
idénymunka fogalommeghatározásával 
együtt azt kell biztosítania, hogy a végzett 
munka alapvetően szezonális jellegű 
legyen. Rendelkezni kell arról, hogy a 
tartózkodás maximális időtartamán belül 

(16) A tartózkodás időtartamát korlátozni 
kell éveként, melynek az idénymunka 
fogalommeghatározásával együtt azt kell 
biztosítania, hogy a végzett munka 
alapvetően szezonális jellegű legyen. 
Rendelkezni kell arról, hogy a tartózkodás 
maximális időtartamán belül lehetőség 
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lehetőség legyen a szerződés 
meghosszabbítására vagy arra, hogy az 
idénymunkás munkáltatót váltson. Ez a 
lehetőség azt hivatott biztosítani, hogy 
csökkenthető legyen a visszaélések 
kockázatát, amellyel az idénymunkások 
akkor szembesülhetnek, ha egyetlen 
munkáltatóhoz vannak kötve, valamint így 
rugalmasabban lehet reagálni a 
munkáltatók pillanatnyi munkaerő-
szükségletére.

legyen a szerződés meghosszabbítására 
vagy arra, hogy az idénymunkás 
munkáltatót váltson. Ez a lehetőség azt 
hivatott biztosítani, hogy csökkenthető 
legyen a visszaélések kockázatát, amellyel 
az idénymunkások akkor szembesülhetnek, 
ha egyetlen munkáltatóhoz vannak kötve, 
valamint így rugalmasabban lehet reagálni 
a munkáltatók pillanatnyi munkaerő-
szükségletére.

Or. en

Módosítás 62
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak biztosítására, hogy 
tartózkodásuk alatt ésszerű áron megfelelő 
szállás álljon az idénymunkások 
rendelkezésére, rendelkezni kell arról, 
hogy a munkáltatók megfelelő 
bizonyítékokat szolgáltassanak az általuk 
vagy harmadik felek által biztosított 
szállásról.

(19) Annak biztosítására, hogy 
tartózkodásuk alatt ésszerű áron megfelelő 
szállás álljon az idénymunkások 
rendelkezésére, rendelkezni kell arról, 
hogy a munkáltatók megfelelő 
bizonyítékokat szolgáltassanak az általuk 
vagy a harmadik feleken keresztül 
biztosított szállásról.

Or. nl

Módosítás 63
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak biztosítására, hogy 
tartózkodásuk alatt ésszerű áron megfelelő 
szállás álljon az idénymunkások 

(19) Annak biztosítására, hogy 
tartózkodásuk alatt ésszerű áron megfelelő 
szállás álljon az idénymunkások 
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rendelkezésére, rendelkezni kell arról, 
hogy a munkáltatók megfelelő 
bizonyítékokat szolgáltassanak az általuk 
vagy harmadik felek által biztosított 
szállásról.

rendelkezésére, valamint hogy az 
állampolgárokkal azonos bánásmódban 
részesüljenek és tisztességes 
életszínvonalon éljenek, rendelkezni kell 
arról, hogy a munkáltatók megfelelő 
bizonyítékokat szolgáltassanak az általuk 
vagy harmadik felek által biztosított 
szállásról. Biztosítani kell az 
átláthatóságot a szállásköltség 
tekintetében, amelyet nem szabad 
automatikusan levonni a bérből.

Or. en

Módosítás 64
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések.

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van a harmadik országbeli 
idénymunkások jogai hatékony 
védelmének biztosítására, a megfelelés 
rendszeres ellenőrzésére, valamint a 
fogadó tagállambeli állampolgár 
munkavállalókkal azonos bánásmód elve 
tiszteletben tartásának teljes körű 
garantálására.

Or. en

Módosítás 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések.

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, 
valamennyi érintett részéről különös 
erőfeszítésre van szükség a 
megkülönböztetés valamennyi formájának 
felszámolásához. Ennek megfelelően –
különösen a fizetés tekintetében –
figyelembe kell venni az egyenlő 
bánásmód elvét például a bármely szinten 
megkötött vagy törvényi rendelkezés 
hatálya alá tartozó kollektív szerződések 
és a munkafeltételekre vonatkozó más 
megállapodások alkalmazásával.

Or. de

Módosítás 66
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések.

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
harmadik országbeli idénymunkások 
jogainak hatékony védelmét biztosítani 
kell és teljes mértékben garantálni kell a 
fogadó tagállam állampolgáraival azonos 
bánásmód elvének tiszteletben tartását az 
„ugyanazon a helyen ugyanazért a 
munkáért ugyanazt a fizetés” elv 
garantálása érdekében.
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Or. de

Módosítás 67
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések. 

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások sajátos
helyzetét és megbízatásuk ideiglenes 
természetét, szükség van az e csoportba 
tartozó munkavállalók jogainak és 
kötelezettségeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket a harmadik országbeli 
idénymunkások és a munkáltatók jogait 
hatékonyan védő eszközökkel 
szabályozzuk. 

Or. it

Módosítás 68
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
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idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések.

idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések, továbbá azáltal, hogy 
betartjuk az „ugyanazon a helyen 
ugyanazért a munkáért ugyanazt a 
fizetés” elvet.

Or. de

Módosítás 69
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
idénymunkások jogait hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések.

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, a 
jogbiztonság garantálása érdekében 
szükség van az ilyen munkavállalók 
munkafeltételeinek világos 
meghatározására azáltal, hogy ezeket a 
feltételeket olyan, a harmadik országbeli 
idénymunkások jogait – elsősorban 
szociális szempontból – hatékonyan védő, 
általános kötelező jelleggel bíró 
eszközökkel szabályozzuk, mint például a 
törvények és az általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések.

Or. fr

Módosítás 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben nem létezik a kollektív
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
támaszkodhatnak azokra a kollektív 
szerzőződésekre, amelyek az adott 
földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak.

(21) Az uniós munkavállalók és a 
harmadik országbeli idénymunkások 
közötti egyenlő bánásmód elvének 
biztosítása érdekében bármilyen szinten –
akár vállalati szinten is – megkötött és a 
munkaviszonyra alkalmazandó bármilyen
kollektív szerződést a harmadik országbeli 
idénymunkásokra is alkalmazni kell.

Or. de

Módosítás 71
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
támaszkodhatnak azokra a kollektív 
szerzőződésekre, amelyek az adott 
földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak.

(21) A fogadó tagállam 
állampolgárságával rendelkező 
munkavállalókra érvényes 
jogszabályokon, közigazgatási és 
szabályozási rendelkezéseken túl a fogadó 
tagállam jogával és nemzeti gyakorlatával 
összhangban lévő, bármely szinten 
megkötött egyezségeknek, kollektív 
megállapodásoknak és szerződéseknek is 
ki kell terjedniük a harmadik országbeli 
idénymunkásokra a fogadó tagállam 
állampolgáraira alkalmazott feltételek 
szerint.

Or. it
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Módosítás 72
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
támaszkodhatnak azokra a kollektív 
szerzőződésekre, amelyek az adott 
földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak. 

(21) Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
támaszkodhatnak arra a rugalmas 
decentralizált tárgyalási rendszerre, amely 
egyértelműen meghatározza az
idénymunkások és a munkaadók jogait és 
kötelezettségeit, elősegítve az érintett 
foglalkozás vagy iparág sajátos 
különbségeiből is eredő kölcsönös 
szükségletek könnyebb összekapcsolását. 

Or. it

Módosítás 73
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
támaszkodhatnak azokra a kollektív 
szerzőződésekre, amelyek az adott földrajzi 
területen belül az érintett foglalkozás vagy 
iparág tekintetében általában minden 
hasonló vállalkozásra alkalmazandók, 
és/vagy a nemzeti szinten leginkább 
reprezentatív munkáltatói és munkavállalói 
szervezetek által megkötött kollektív 
szerződésekre, amelyeket az egész 
tagállam területén alkalmaznak. 

(21) Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban 
támaszkodhatnak azokra a kollektív 
szerzőződésekre, amelyek az adott földrajzi 
területen belül az érintett foglalkozás vagy 
iparág tekintetében általában minden 
hasonló vállalkozásra alkalmazandók, 
és/vagy a nemzeti szinten leginkább 
reprezentatív munkáltatói és munkavállalói 
szervezetek által megkötött kollektív 
szerződésekre, amelyeket az egész 
tagállam területén alkalmaznak. 
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Or. it

Módosítás 74
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében 
felsorolt szociális biztonsági ágak 
tekintetében.  Ez az irányelv nem 
ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő uniós jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint. Ez az irányelv 
továbbá nem állapít meg jogokat azokkal 
a helyzetekkel kapcsolatban, amelyek az 
uniós jogszabályok alkalmazási körén 
kívül esnek, például a harmadik 
országban lakó családtagok 
viszonylatában.  Ez nem sérti a 
nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

törölve

Or. nl

Módosítás 75
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt
szociális biztonsági ágak tekintetében. Ez 
az irányelv nem ruházhatja fel őket több 
joggal, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. 
Ez az irányelv továbbá nem állapít meg 
jogokat azokkal a helyzetekkel 
kapcsolatban, amelyek az uniós 
jogszabályok alkalmazási körén kívül 
esnek, például a harmadik országban lakó 
családtagok viszonylatában. Ez nem sérti 
a nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

(22) Az idénymunkások megfelelő 
társadalombiztosítási fedezete ezen 
irányelv kulcsfontosságú tényezője, és 
fontos annak biztosításához, hogy munka-
és életkörülményeik tisztességesek 
legyenek az Unióban való tartózkodásuk 
során. A harmadik országok 
állampolgárai számára biztosítani kell az
egyenlő bánásmódot. Különös figyelmet 
kell fordítani a nemzeti jog szerinti 
társadalombiztosítás tekintetében egyenlő 
bánásmódot biztosító rendelkezésekre a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 3. cikkében meghatározott
szociális biztonsági ágak tekintetében. A 
jobb társadalombiztosítási fedezetet előíró 
kétoldalú megállapodások sérelme nélkül 
ezen irányelvnek olyan mechanizmusokat 
kell létrehoznia, amelyek biztosítják a 
hatékony társadalombiztosítási fedezetet 
az itt-tartózkodás idején, továbbá – adott 
esetben – a megszerzett jogaik 
exportálására irányuló mechanizmusokat 
kell létrehoznia. Ez kiterjedhet többek 
között a tagsági, illetve a várakozási 
időszakra vonatkozó különös 
kiigazításokra.
A szociális biztonság területén az egyenlő 
bánásmódnak az ezen irányelv szerinti 
egyik korlátozása sem érintheti 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 rendelet alkalmazásával a 
harmadik országok állampolgáraira 
ruházott jogokat, akik kizárólag 
állampolgárságuk miatt nem tartoznak 
még e rendeletek hatálya alá.
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Or. en

Módosítás 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt 
szociális biztonsági ágak tekintetében. Ez 
az irányelv nem ruházhatja fel őket több
joggal, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek helyzete több tagállamot is érint.
Ez az irányelv továbbá nem állapít meg 
jogokat azokkal a helyzetekkel 
kapcsolatban, amelyek az uniós 
jogszabályok alkalmazási körén kívül 
esnek, például a harmadik országban lakó 
családtagok viszonylatában. Ez nem sérti a 
nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt 
szociális biztonsági ágak tekintetében. Ez 
az irányelv továbbá nem állapít meg 
jogokat azokkal a helyzetekkel 
kapcsolatban, amelyek az uniós 
jogszabályok alkalmazási körén kívül 
esnek, például a harmadik országban lakó 
családtagok viszonylatában. Ez nem sérti a 
nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

Or. de

Módosítás 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A harmadik országbeli (22) A szociális biztonsági rendszerek 
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idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt 
szociális biztonsági ágak tekintetében. Ez 
az irányelv nem ruházhatja fel őket több 
joggal, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. 
Ez az irányelv továbbá nem állapít meg 
jogokat azokkal a helyzetekkel 
kapcsolatban, amelyek az uniós 
jogszabályok alkalmazási körén kívül 
esnek, például a harmadik országban lakó 
családtagok viszonylatában. Ez nem sérti a 
nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i
883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 3. cikkében felsorolt 
szociális biztonsági ágak tekintetében a 
tagállamok meghatározzák, hogy ezen 
ellátások közül melyek vonatkoznak az 
idénymunkásokra. Ez az irányelv nem 
ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő uniós jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint. Ez az irányelv 
továbbá nem állapít meg jogokat azokkal a 
helyzetekkel kapcsolatban, amelyek az 
uniós jogszabályok alkalmazási körén 
kívül esnek, például a harmadik országban 
lakó családtagok viszonylatában. Ez nem 
sérti a nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

Or. pl

Indokolás

A szociális biztonság kérdése kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozik. Ezen túlmenően a 
munka idényjellege és valamely tagállam területén való rövid távú tartózkodás nem képezhet 
jogalapot arra, hogy az idénymunkások számára az adott tagállam állampolgárait megillető 
valamennyi társadalombiztosítási ellátást biztosítsák.

Módosítás 78
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt 

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt 
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szociális biztonsági ágak tekintetében. Ez 
az irányelv nem ruházhatja fel őket több 
joggal, mint amennyiről a szociális 
biztonság területén már meglévő uniós 
jogszabályok rendelkeznek a harmadik 
országok azon állampolgárai számára, 
akiknek helyzete több tagállamot is érint. 
Ez az irányelv továbbá nem állapít meg 
jogokat azokkal a helyzetekkel 
kapcsolatban, amelyek az uniós 
jogszabályok alkalmazási körén kívül 
esnek, például a harmadik országban lakó 
családtagok viszonylatában. Ez nem sérti a 
nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

szociális biztonsági ágak tekintetében, 
ugyanakkor az idénymunkások e 
csoportjának teljes mértékben tiszteletben 
kell tartania az Európai Unió és a 
tagállamok munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal 
kapcsolatos jogszabályait. Ez az irányelv 
nem ruházhatja fel őket több joggal, mint 
amennyiről a szociális biztonság területén 
már meglévő uniós jogszabályok 
rendelkeznek a harmadik országok azon 
állampolgárai számára, akiknek helyzete 
több tagállamot is érint. Ez az irányelv 
továbbá nem állapít meg jogokat azokkal a 
helyzetekkel kapcsolatban, amelyek az 
uniós jogszabályok alkalmazási körén 
kívül esnek, például a harmadik országban 
lakó családtagok viszonylatában. Ez nem 
sérti a nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

Or. it

Módosítás 79
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Ezen irányelv – különösen a 
jogokra, munkafeltételekre és szállásra 
vonatkozó rendelkezések – megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
megfelelő ellenőrző és nyomon követési 
mechanizmusokat léptetnek életbe, 
valamint hogy területükön hatékony és 
megfelelő ellenőrzéseket végeznek. Ezen 
ellenőrzések hatékonyságának fokozása 
céljából a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a nemzeti jogszabályok 
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megfelelő hatásköröket és forrásokat 
biztosítanak az illetékes hatóságok 
számára az ellenőrzések elvégzéséhez; 
hogy az ezen irányelv hatékony 
végrehajtása céljából a korábbi 
ellenőrzések eredményeit összegyűjtik és 
feldolgozzák; valamint hogy az 
ellenőrzések hatékony elvégzéséhez 
szükséges készségekkel és képesítésekkel 
rendelkező, elegendő személyzet áll 
rendelkezésre. A tagállamoknak 
mulasztás esetén megfelelő, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat, például 
pénzbírságot kell kiszabniuk a 
munkáltatóra.

Or. en

Módosítás 80
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A végrehajtás megkönnyítése 
érdekében az olyan érintett, kijelölt
harmadik felek számára, mint például a 
szakszervezetek vagy más egyesületek, 
lehetővé kell tenni a panasztételt az 
irányelv hatékony alkalmazásának 
biztosítása céljából. Ez az olyan helyzetek 
kezelése érdekében tűnik szükségesnek, 
amikor az idénymunkások nincsenek 
tisztában a szabályok érvényre juttatását 
célzó mechanizmusok meglétével, vagy 
vonakodnak saját nevükben igénybe venni 
ezeket, mert félnek a lehetséges 
következményektől.

(23) Ezen irányelv végrehajtásának
megkönnyítése érdekében hatékony 
mechanizmusokat kell kidolgozni, 
amelyek révén az idénymunkások 
közvetlenül vagy az olyan érintett 
harmadik feleken keresztül, mint például a 
szakszervezetek vagy más egyesületek, 
panaszt nyújthatnak be. Ez az olyan 
helyzetek kezelése érdekében tűnik 
szükségesnek, amikor az idénymunkások 
nincsenek tisztában a szabályok érvényre 
juttatását célzó mechanizmusok 
meglétével, vagy vonakodnak saját 
nevükben igénybe venni ezeket, mert 
félnek a lehetséges következményektől.
Megfelelő jogi védelmet kell biztosítani az 
idénymunkások számára a panasz
benyújtása miatt őket érő büntetésekkel 
szemben is. A munkavállalói jogokat 
képviselő szervezeteknek hozzáférést kell 
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kapniuk az adott dokumentációhoz és 
minden biztosított szolgáltatáshoz.

Or. en

Módosítás 81
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A végrehajtás megkönnyítése 
érdekében az olyan érintett, kijelölt 
harmadik felek számára, mint például a 
szakszervezetek vagy más egyesületek, 
lehetővé kell tenni a panasztételt az 
irányelv hatékony alkalmazásának 
biztosítása céljából. Ez az olyan helyzetek 
kezelése érdekében tűnik szükségesnek, 
amikor az idénymunkások nincsenek 
tisztában a szabályok érvényre juttatását
célzó mechanizmusok meglétével, vagy 
vonakodnak saját nevükben igénybe venni 
ezeket, mert félnek a lehetséges 
következményektől. 

(23) A végrehajtás megkönnyítése 
érdekében a harmadik országbeli 
állampolgárok számára biztosítani kell a 
hatékony jogorvoslat lehetőségét, 
valamint az olyan érintett, kijelölt 
harmadik felek számára, mint például a 
szakszervezetek vagy más egyesületek, 
lehetővé kellene tenni a panasztételt az 
irányelv hatékony alkalmazásának 
biztosítása céljából. Ez az olyan helyzetek 
kezelése érdekében tűnik szükségesnek, 
amikor az idénymunkások nincsenek 
tisztában a szabályok érvényre juttatását 
célzó mechanizmusok meglétével, vagy 
vonakodnak saját nevükben igénybe venni 
ezeket, mert félnek a lehetséges 
következményektől. 

Or. fr

Módosítás 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A végrehajtás megkönnyítése 
érdekében az olyan érintett, kijelölt 
harmadik felek számára, mint például a 

(23) A végrehajtás megkönnyítése 
érdekében az olyan érintett, kijelölt 
harmadik felek számára, mint például a 
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szakszervezetek vagy más egyesületek, 
lehetővé kell tenni a panasztételt az 
irányelv hatékony alkalmazásának 
biztosítása céljából. Ez az olyan helyzetek 
kezelése érdekében tűnik szükségesnek, 
amikor az idénymunkások nincsenek 
tisztában a szabályok érvényre juttatását 
célzó mechanizmusok meglétével, vagy 
vonakodnak saját nevükben igénybe venni 
ezeket, mert félnek a lehetséges 
következményektől.

szakszervezetek vagy más egyesületek, 
lehetővé kell tenni a panasztételt és 
keresetindítást az irányelv hatékony 
alkalmazásának biztosítása céljából. Ez az 
olyan helyzetek kezelése érdekében tűnik 
szükségesnek, amikor az idénymunkások 
nincsenek tisztában a szabályok érvényre 
juttatását célzó mechanizmusok 
meglétével, vagy vonakodnak saját 
nevükben igénybe venni ezeket, mert 
félnek a lehetséges következményektől.

Or. de

Módosítás 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy megfelelő ellenőrzéseket és hatékony 
vizsgálatokat végeznek az ezen irányelv 
megfelelő végrehajtásának garantálása 
érdekében. E célból a tagállamoknak az 
illetékes nemzeti hatóságokat elégséges 
hatáskörökkel és forrásokkal kell 
felruházniuk. Az ilyen ellenőrzések 
eredményeit megfelelő jelentésben kell 
összehasonlítani, ami az ezen irányelv 
végrehajtásának javítását fogja szolgálni.

Or. de

Módosítás 84
Emilie Turunen

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

(23a) A harmadik országoknak a 
tagállamok területén munkavégzésre 
engedéllyel rendelkező állampolgárai az 
uniós polgárokéval egyenértékű 
munkafeltételekre jogosultak.

Or. en

Módosítás 85
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Az ezen irányelvben szereplő 
munkafeltételeket úgy kell értelmezni, 
hogy kiterjednek legalább a fizetésre és az 
elbocsátásra, a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra, 
valamint a családi és szakmai életre, 
figyelembe véve a hatályos kollektív 
szerződéseket.

Or. en

Módosítás 86
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv harmadik országok azon 
állampolgáraira alkalmazandó, akik a 
tagállamok területén kívül rendelkeznek 
lakóhellyel, és idényjellegű munkavállalás 
céljából kérik belépésüket egy tagállam 
területére.

1. Ez az irányelv harmadik országok azon 
állampolgáraira alkalmazandó, akik a 
tagállamok területén kívül rendelkeznek 
lakóhellyel, és idényjellegű munkavállalás 
céljából kérik belépésüket egy tagállam 
területére. A tagállamok meghatározzák a 
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saját területükre vonatkozóan az 
idénymunka jellegét és időszakát is.

Or. it

Módosítás 87
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
harmadik országbeli állampolgárokra, 
akik egy másik tagállamban letelepedett 
vállalkozás nevében végeznek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 56. 
cikke értelmében vett szolgáltatásnyújtási 
tevékenységet, ideértve a tagállamok 
területén letelepedett vállalkozások által 
szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött 
munkavállalókat is, összhangban a 
96/71/EK irányelvvel.

törölve

Or. en

Módosítás 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó azon 
harmadik országbeli állampolgárokra, 
akik egy másik tagállamban letelepedett 
vállalkozás nevében végeznek az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 56. 
cikke értelmében vett szolgáltatásnyújtási 
tevékenységet, ideértve a tagállamok 
területén letelepedett vállalkozások által 
szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött 

2. Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
kiküldött vagy kölcsönzött 
munkavállalókra.
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munkavállalókat is, összhangban a 
96/71/EK irányelvvel.

Or. en

Indokolás

Minden kiküldött munkavállalót kifejezetten ki kell zárni az irányelv hatálya alól, nemcsak 
azokat a kiküldött munkavállalókat, akiknek munkáltatója egy másik tagállamban telepedett
le. A kölcsönzött munkavállalókat is ki kell zárni az irányelv hatálya alól.

Módosítás 89
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
az építőiparra, beleértve a kapcsolódó 
gazdasági tevékenységeket is (a NACE 
(Rev. 1.1) 45.1–45.4. szabályok; a 
96/71/EK irányelv mellékletében felsorolt 
tevékenységek).

Or. de

Módosítás 90
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ezt az irányelvet a mezőgazdasági, 
kertészeti és idegenforgalmi ágazatra kell 
alkalmazni. A tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy annak alkalmazási körét az idények 
váltakozásától függően további 
tevékenységekre is kiterjesztik, feltéve, 
hogy a szociális partnerek nem kötnek 
ezzel ellentétes értelmű, objektív 
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indokokkal igazolható megállapodást.

Or. en

Módosítás 91
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „idénymunkás”: olyan harmadik 
országbeli állampolgár, aki megtartja 
harmadik országbeli törvényes lakóhelyét, 
de a harmadik országbeli állampolgár és 
valamely tagállamban letelepedett 
munkáltató között közvetlenül létrejött, egy 
vagy több határozott idejű munkaszerződés 
keretében ideiglenesen egy tagállam 
területén tartózkodik egy olyan ágazatban 
történő foglalkoztatás céljából, melyben a 
tevékenységek nagy mértékben az év adott 
szakaszához kapcsolódnak;

b) „idénymunkás”: olyan harmadik 
országbeli állampolgár, aki megtartja 
harmadik országbeli törvényes lakóhelyét, 
de a harmadik országbeli állampolgár és az 
Európai Unióban letelepedett munkáltató 
között közvetlenül létrejött, egy vagy több 
határozott idejű munkaszerződés keretében 
ideiglenesen egy tagállam területén 
tartózkodik egy olyan ágazatban történő 
foglalkoztatás céljából, melyben a 
tevékenységek nagy mértékben az év adott 
szakaszához kapcsolódnak;

Or. de

Indokolás

Miközben a munkáltató központja bármely tagállamban lehet, a munkavállaló számára 
lehetségesnek kell lennie, hogy a munkáltató működési helyétől eltérő tagállamban is 
dolgozhasson.

Módosítás 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „nagy mértékben az év adott 
szakaszához kapcsolódó tevékenység”: 
olyan tevékenység, amely az év bizonyos 
szakaszához kötődik egy adott esemény 

c) „nagy mértékben az év adott 
szakaszához kapcsolódó tevékenység”: 
olyan tevékenység, amely az év bizonyos 
szakaszához kötődik egy, idényfeltételektől 
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vagy események sorozata miatt, amikor az 
általános műveletek végzéséhez képest 
sokkal több munkaerőre van szükség;

függő adott esemény vagy események 
sorozata miatt, amikor az általános 
műveletek végzéséhez képest rendszeresen 
és előre jelezhetően sokkal több 
munkaerőre van szükség;

Or. en

Módosítás 93
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „idénymunka-vállalási engedély”: olyan 
engedélyt jelent, melyen szerepel az 
„idénymunka” vagy „idénymunkás” 
kifejezés valamely formája, és amely arra 
jogosítja tulajdonosát, hogy ezen irányelv 
feltételei mellett valamelyik tagállam
területén tartózkodjon és munkát vállaljon;

d) „idénymunka-vállalási engedély”: olyan 
engedélyt jelent, melyen szerepel az 
„idénymunka” vagy „idénymunkás” 
kifejezés valamely formája, és amely arra 
jogosítja tulajdonosát, hogy ezen irányelv 
feltételei mellett az Európai Unió területén 
tartózkodjon és munkát vállaljon;

Or. de

Módosítás 94
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „összevont kérelmezési eljárás”: olyan 
eljárás, amely egy harmadik országbeli 
állampolgárnak valamely tagállam
területén történő tartózkodásának és 
munkavállalásának engedélyezésére 
irányuló kérelme alapján a kérelemről 
szóló határozathoz vezet;

e) „összevont kérelmezési eljárás”: olyan 
eljárás, amely egy harmadik országbeli 
állampolgárnak az Európai Unió területén 
történő tartózkodásának és 
munkavállalásának engedélyezésére 
irányuló kérelme alapján a kérelemről 
szóló határozathoz vezet;

Or. de
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Módosítás 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „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

Indokolás

Minden kollektív szerződést egyenlő feltételek mellett kell az EU-ban dolgozó, harmadik 
országbeli idénymunkásokra alkalmazni. Ennélfogva nem szükséges a kollektív szerződés 
semmilyen, általánosan alkalmazandó fogalommeghatározását bevezetni.

Módosítás 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „általánosan alkalmazandónak f) „kollektív szerződés”: minden olyan, 
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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.

bármilyen szinten – akár vállalati szinten 
is – megkötött kollektív szerződés, amely 
az idénymunkások munkaviszonyára 
alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 97
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „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 

f) „kollektív szerződés”: bármilyen 
szinten, a fogadó tagállam nemzeti 
jogszabályaival összhangban megkötött 
kollektív szerződés.
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tagállam területén alkalmazott kollektív 
szerződésekre támaszkodhatnak.

Or. en

Módosítás 98
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „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.

f) „kollektív megállapodások és 
szerződések”: minden olyan, a fogadó 
tagállam jogával és nemzeti gyakorlatával 
összhangban lévő, bármely szinten 
megkötött kollektív megállapodás és 
szerződés, amelynek hatálya kiterjed a
fogadó tagállam állampolgárságával 
rendelkező munkavállalókra.

Or. it

Módosítás 99
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „általánosan alkalmazandónak f) „általánosan alkalmazandónak 



PE467.317v01-00 38/71 AM\871580HU.doc

HU

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.

nyilvánított kollektív szerződés”: olyan, a 
munkáltatók vagy a munkáltatói 
szervezetek és a munkavállalói szervezetek 
között aláírt  kollektív szerződés, amely 
kiterjed a munkavégzési feltételekre, 
valamint a szerződő felek közötti 
viszonyra, és 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.

Or. it

Módosítás 100
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „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 

f) „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 a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban 
dönthetnek úgy, hogy az adott földrajzi 
területen belül az érintett szakma vagy 
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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.

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.

Or. it

Módosítás 101
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon jogán, hogy olyan rendelkezéseket 
fogadjanak el vagy tartsanak hatályban, 
amelyek ezen irányelv 13–17. cikke 
vonatkozásában kedvezőbbek azokra a 
személyekre nézve, akikre az irányelv 
vonatkozik.

törölve

Or. it

Módosítás 102
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon jogán, hogy olyan rendelkezéseket 
fogadjanak el vagy tartsanak hatályban, 
amelyek ezen irányelv 13–17. cikke 
vonatkozásában kedvezőbbek azokra a 
személyekre nézve, akikre az irányelv 
vonatkozik.

2. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon jogán, hogy olyan rendelkezéseket 
fogadjanak el vagy tartsanak hatályban, 
amelyek ezen irányelv 11–17. cikke 
vonatkozásában kedvezőbbek azokra a 
személyekre nézve, akikre az irányelv 
vonatkozik.
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Or. de

Módosítás 103
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott tagállamban végzendő 
idénymunkára vonatkozó érvényes 
munkaszerződés vagy a nemzeti 
jogszabályok által előírt kötelező érvényű 
állásajánlat az adott tagállamban 
letelepedett munkáltatótól, amely 
tartalmazza heti vagy havi szinten a 
javadalmazást és a munkaórák számát, 
illetve adott esetben a 
munkakörülményeket;

a) az adott tagállamban végzendő 
idénymunkára vonatkozó érvényes 
munkaszerződés vagy a nemzeti 
jogszabályok által előírt kötelező érvényű 
állásajánlat az adott tagállamban 
letelepedett munkáltatótól;

Or. de

Módosítás 104
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott tagállamban végzendő 
idénymunkára vonatkozó érvényes 
munkaszerződés vagy a nemzeti 
jogszabályok által előírt kötelező érvényű 
állásajánlat az adott tagállamban 
letelepedett munkáltatótól, amely 
tartalmazza heti vagy havi szinten a 
javadalmazást és a munkaórák számát, 
illetve adott esetben a 
munkakörülményeket;

a) az adott tagállamban végzendő 
idénymunkára vonatkozó érvényes 
munkaszerződés vagy a nemzeti 
jogszabályok által előírt kötelező érvényű 
állásajánlat az adott tagállamban 
letelepedett munkáltatótól, amely 
tartalmazza heti vagy havi szinten a 
javadalmazást és a munkaórák számát, 
illetve a munkakörülményeket annak 
bizonyítására, hogy az idénymunkás képes
jogszerűen eltartani magát anélkül, hogy 
a fogadó tagállam szociális biztonsági 
rendszerét igénybe venné;
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Or. it

Módosítás 105
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti jog szerint meghatározott, 
érvényes úti okmány. A tagállamok 
megkövetelhetik, hogy az úti okmány 
érvényességi ideje kiterjedjen legalább a 
tervezett tartózkodási engedély 
időtartamára;

b) a nemzeti jog szerint meghatározott, 
érvényes úti okmány. Az úti okmány 
érvényességi idejének ki kell terjednie
legalább a tervezett tartózkodási engedély 
időtartamára;

Or. it

Módosítás 106
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A megfelelő munkafeltételek 
biztosítása, valamint a bérdömping 
megelőzése érdekében a tagállamok 
jogosultak a kérelmeket elutasítani akkor, 
ha a munkafeltételek nem felelnek meg az 
adott tagállam állampolgárságával 
rendelkező, az idényjellegű ágazatokban 
dolgozó hasonló munkavállalókra 
vonatkozó feltételeknek.

Or. de

Módosítás 107
Raffaele Baldassarre
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamoknak jogában áll 
ellenőrizni, hogy az adott pozíció 
betölthető lenne-e hazai vagy uniós 
munkaerővel, illetve harmadik ország 
olyan állampolgárával, aki törvényesen 
tartózkodik az adott tagállam területén, és 
uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján 
már az ottani munkaerőpiac részét képezi, 
és ezt követően elutasíthatják a kérelmet.

2. A tagállamok ellenőrzik, hogy az adott 
pozíció betölthető lenne-e hazai vagy uniós 
munkaerővel, illetve harmadik ország 
olyan állampolgárával, aki törvényesen 
tartózkodik az adott tagállam területén, és 
uniós vagy nemzeti jog alapján már az 
ottani munkaerőpiac részét képezi, és ezt 
követően elutasíthatják a kérelmet.

Or. it

Módosítás 108
Sari Essayah, Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A magán munkaközvetítő 
ügynökségek vagy migrációs 
szolgáltatásokat kínáló ügynökségek nem 
számíthatnak fel a munkakeresőknek 
vagy a munkavállalóknak semmilyen díjat 
az idénymunka vagy az idénymunka 
céljából történő migráció 
megszervezéséért.

Or. en

Indokolás

Az idénymunkások kiszolgáltatott csoportot alkotnak, és gyakran zsákmányolják ki őket. Az 
emberkereskedelem megakadályozása érdekében az ILO 181. egyezményének 7. cikkét, 
valamint a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv 6. cikkét is 
figyelembe kell venni.
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Módosítás 109
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok elutasíthatják a kérelmet 
abban az esetben is, ha a munkáltatóval 
szemben korábban nem bejelentett munka 
és/vagy illegális foglalkoztatás miatt 
nemzeti jogszabályok alapján szankciókat 
érvényesítettek.

3. A tagállamok a kérelem benyújtását 
követő 12 hónapon belül elutasíthatják a 
kérelmet abban az esetben is, ha a 
munkáltatóval szemben korábban nem 
bejelentett munka és/vagy illegális 
foglalkoztatás miatt nemzeti jogszabályok 
alapján szankciókat érvényesítettek.

Or. de

Módosítás 110
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok elutasíthatják a kérelmet 
abban az esetben is, ha a munkáltatóval 
szemben korábban nem bejelentett munka 
és/vagy illegális foglalkoztatás miatt 
nemzeti jogszabályok alapján szankciókat 
érvényesítettek.

3. A tagállamok elutasíthatják a kérelmet 
abban az esetben is, ha a munkáltatóval 
szemben korábban nem bejelentett munka 
és/vagy illegális foglalkoztatás miatt, 
illetve a nemzeti társadalombiztosítási 
vagy adóhatóságok felé fennálló más 
törvényi kötelezettségek megszegése miatt 
nemzeti jogszabályok alapján szankciókat 
érvényesítettek.

Or. de

Módosítás 111
Heinz K. Becker

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

1. Az idénymunkásoknak minden naptári
évben legfeljebb hat hónap tartózkodás 
engedélyezhető, melyet követően 
visszatérnek egy harmadik országba.

1. Az idénymunkásoknak minden évben 
legalább három hónap tartózkodás 
engedélyezhető, melyet követően 
visszatérnek egy harmadik országba. A 
tartózkodás maximális időtartamát a 
tagállamok állapítják meg, ugyanakkor 
fenntartják a munka idényjellegét. Az 
idénymunkásoknak ezután vissza kell 
térniük a harmadik országba.

Or. de

Módosítás 112
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett időszakon 
belül, és amennyiben a 5. cikk összes 
kritériuma teljesül, megengedett az 
idénymunkások számára szerződésük 
meghosszabbítása vagy az, hogy egy másik 
munkáltatónál vállaljanak idénymunkát.

2. Az (1) bekezdésben említett időszakon 
belül, és amennyiben a 5. cikk összes 
kritériuma teljesül, megengedett az 
idénymunkások számára szerződésük 
meghosszabbítása vagy az, hogy egy másik 
munkáltatónál vállaljanak idénymunkát, ha 
az első munkáltató munkáltatói jogokat 
sértett.

Or. de

Módosítás 113
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hatékony, arányos és visszatartó hatású 
szankciókat kell foganatosítani a 

b) hatékony, arányos és visszatartó hatású 
szankciókat kell foganatosítani a 
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munkaszerződésből következő 
kötelezettségeket nem teljesítő 
munkáltatókkal szemben. Az ilyen
munkáltatókat egy vagy több egymást 
követő évre kizárják az idénymunkások 
alkalmazására vonatkozó kérelem 
benyújtása alól;

munkaszerződésből következő 
kötelezettségeket nem teljesítő 
munkáltatókkal szemben. A munkajogi 
rendelkezéseket megsértő munkáltatókat 
egy vagy több egymást követő évre 
kizárják az idénymunkások alkalmazására 
vonatkozó kérelem benyújtása alól;

Or. de

Módosítás 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy a nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlattal
összhangban az idénymunkásnak 
tisztességes lakhatási körülményeket 
biztosító megfelelő szállása lesz. Az ilyen 
szállásnak legalább megfelelő teret kell 
biztosítania az ott élőknek, meg kell óvnia 
őket a természeti erőktől és az egészséget 
fenyegető más tényezőktől, 
biztonságosnak és megfelelően karban 
tartottnak kell lennie, és biztosítania kell 
az egészséghez, biztonsághoz, 
kényelemhez és táplálkozáshoz szükséges 
alapvető eszközöket, például az ivóvizet, a 
főzésre szolgáló berendezéseket, fűtést és 
világítást, higiéniai és mosásra szolgáló 
eszközöket, az élelmiszertárolásra 
alkalmas eszközöket és a hulladék-
elhelyezést. A szállás elhelyezkedésének és 
a környező közlekedési infrastruktúrának 
lehetővé kell tennie az alapvető 
szolgáltatásokhoz – köztük az 
egészségügyi és szociális 
alapszolgáltatásokhoz – való hozzáférést.

Or. en
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Módosítás 115
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy a nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban az idénymunkásnak az 
állampolgárokéval azonos bánásmódot és 
tisztességes lakhatási körülményeket 
biztosító megfelelő szállása lesz. Az ilyen 
szállásnak legalább megfelelő teret kell 
biztosítania az ott élőknek, meg kell óvnia 
őket a természeti erőktől és az egészséget 
fenyegető más tényezőktől, 
biztonságosnak és megfelelően karban 
tartottnak kell lennie, és biztosítania kell 
az egészséghez, biztonsághoz, 
kényelemhez és táplálkozáshoz szükséges 
alapvető eszközöket, például az ivóvizet, a 
főzésre szolgáló berendezéseket, fűtést és 
világítást, higiéniai és mosásra szolgáló 
eszközöket, az élelmiszertárolásra 
alkalmas eszközöket és a hulladék-
elhelyezést. A szállásnak lehetővé kell 
tennie az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások A tagállamok előírják az idénymunkások 
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munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő szállást 
biztosítanak az idénymunka ideje alatt.

Or. pl

Indokolás

A „megfelelő lakhatási körülmények” kifejezést különféle módokon lehet érteni attól függően, 
hogy az adott tagállam hogyan értelmezi azt. A „megfelelő lakhatási körülmények” nem 
függhetnek a munkáltató megítélésétől. A munkavállalónak kell tudnia meghatározni, hogy 
valamely szállásköltség túlzott-e vagy sem.

Módosítás 117
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő és a jövedelmi 
szintjével összhangban álló szállása lesz.

Or. it

Módosítás 118
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások A tagállamok előírják az idénymunkások 
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munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díjának
arányban kell állnia a javadalmazással, 
jelen esetben az adott tagállamban 
használatos, a lakhatási költségek bruttó 
fizetéshez mért százalékos arányával.

Or. nl

Módosítás 119
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak tisztességes, megfelelő 
lakhatási körülményeket biztosító szállása 
lesz. Ha az idénymunkásoknak bérleti díjat 
kell fizetni e szállásért, annak díja nem 
lehet túlzó a javadalmazáshoz képest.

Or. de

Módosítás 120
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 
szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak megfelelő lakhatási 
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körülményeket biztosító szállása lesz. Ha 
az idénymunkásoknak bérleti díjat kell 
fizetni e szállásért, annak díja nem lehet 
túlzó a javadalmazáshoz képest.

körülményeket biztosító szállása lesz. A 
munkáltatók nem kötelesek ilyen szállást 
nyújtani, azonban tevékenyen kell 
segíteniük a megfelelő szállást 
megtalálásában. Ha az idénymunkásoknak 
bérleti díjat kell fizetni e szállásért, annak 
díja nem lehet túlzó a javadalmazáshoz 
képest.

Or. de

Módosítás 121
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A munkáltatók nem kötelesek viselni a 
harmadik országbeli állampolgár 
idénymunkás utazási vagy 
vízumköltségeit.

Or. de

Módosítás 122
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az idénymunkások választhatnak a 
munkáltató által biztosított szállás 
elfogadása vagy elutasítása között.

Or. en

Módosítás 123
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Ha az idénymunkásoknak az ilyen 
szállásért bérleti díjat kell fizetniük, az 
nem vonható le automatikusan a 
munkabérükből; ennek költségét 
tartózkodásuk időtartamához kell 
igazítani és az nem lehet túlzott mértékű a 
nettó javadalmazásukhoz vagy a szállás 
minőségéhez képest.

Or. en

Módosítás 124
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. Az idénymunkások számára bérleti 
szerződést vagy azzal egyenértékű 
dokumentumot kell biztosítani, amelyben 
a valamennyi szerződő fél által értett 
nyelven egyértelműen feltüntetik a szállás 
feltételeit és költségét.

Or. en

Módosítás 125
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Az illetékes hatóságoknak kötelezettségük, 
a munkavállalók érdekeit képviselő 
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szervezetek pedig jogosultak arra, hogy a 
szállást ellenőrizzék és oda bejuthassanak, 
amennyiben azt a munkáltató biztosítja. 
Az illetékes hatóságok kötelesek 
biztosítani, hogy a szállás bérleti díja nem 
túlzott mértékű a szállás minőségéhez 
képest.

Or. en

Módosítás 126
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. cikk
Költségek

A tagállamok megkövetelik, hogy az 
idénymunkások munkáltatói megfizessék 
az alábbiakat:
a) az idénymunkás származási helyétől az 
érintett tagállambeli munkavégzés helyéig 
való oda- és visszautazás költsége;
b) a vízumdíj és – adott esetben – a 
vízummal kapcsolatos bármely más 
szolgáltatási díj;
c) az 5. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában említett egészségbiztosítási 
költség.
Ezeket a kiadásokat nem lehet 
visszatéríttetni az idénymunkásokkal a 
(bérükből).

Or. en

Módosítás 127
Sari Essayah, Riikka Manner
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Irányelvre irányuló javaslat
16 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az idénymunkást a következők a 
munkavállalási viszonyra alkalmazandó 
jogtól függetlenül megilletik:

Az idénymunkást a következők illetik meg:

Or. en

Módosítás 128
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az idénymunkást a következők a 
munkavállalási viszonyra alkalmazandó 
jogtól függetlenül megilletik:

Az idénymunkást legalább a következők
tekintetében a fogadó tagállam 
állampolgáraival azonos bánásmód illeti 
meg:

Or. en

Módosítás 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
16 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az idénymunkást a következők a 
munkavállalási viszonyra alkalmazandó 
jogtól függetlenül megilletik:

Az idénymunkásra is alkalmazni kell a 
tagállambeli állampolgár 
munkavállalókhoz képest egyenlő 
bánásmód elvét a munkavállalási 
viszonyra alkalmazandó jogtól függetlenül:

Or. de
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Módosítás 130
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
16 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az idénymunkást a következők a 
munkavállalási viszonyra alkalmazandó 
jogtól függetlenül megilletik:

Az idénymunkást a munkavállalási 
viszonyra alkalmazandó jogtól függetlenül 
legalább az alábbiak tekintetében 
megilleti a fogadó tagállambeli 
állampolgárokkal azonos bánásmód:

Or. de

Módosítás 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

törölve

Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy olyan kollektív 
szerzőződésekre támaszkodnak, amelyek 
az adott földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
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egész tagállam területén alkalmaznak;

Or. en

Módosítás 132
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

1. a jogi, közigazgatási és szabályozási 
rendelkezéseken túlmenően a fogadó
tagállam jogszabályaival és gyakorlataival 
összhangban bármely szinten a leginkább 
reprezentatív munkavállalói és 
munkaszervezetek által megkötött
kollektív szerződéseket és 
választottbírósági határozatokat 
figyelembe véve a munkafeltételek, 
beleértve a fizetést és az elbocsátást, a 
munkaidőt és szabadságot, a 
munkaszüneti napokat és a fegyelmi 
intézkedéseket, a szakmai és magánéletet, 
valamint a munkahelyi egészséget és 
biztonságot, a fogadó tagállambeli 
állampolgárokra alkalmazandókkal 
azonos feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 

1. nemcsak a vonatkozó jogszabályok, 
szabályozások vagy közigazgatási 
rendelkezések, hanem az érintett tagállam
bármely szintjén megkötött, a 
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szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

munkaviszonyra alkalmazandó kollektív 
szerződés figyelembevételével az 
idénymunkára alkalmazandó előírások 
szerinti munkafeltételek, beleértve a 
fizetést és az elbocsátást, a munkaidőt és a 
szabadságot, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

Or. de

Módosítás 134
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, a munkaidőt és a szabadságot, 
a fegyelmi rendelkezéseket, valamint a 
munkahelyi egészséget és biztonságot.

Or. de

Módosítás 135
Rovana Plumb

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 

1. az aktuális munkavégzésük helye 
szerinti tagállamok jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási és 
szabályozási rendelkezéseiben, valamint
kollektív szerződésében rögzített előírások 
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alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

szerinti munkafeltételek, beleértve a 
fizetést és az elbocsátást, a munkaidőt és a 
munkaszüneti napokat, valamint a 
munkahelyi egészséget és biztonságot.

Or. en

Módosítás 136
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a befogadó tagállam jogszabályaiban, 
szabályaiban vagy közigazgatási 
rendelkezéseiben és/vagy általánosan 
alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződésében rögzített, idénymunkára 
alkalmazandó előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

1. a foglalkoztatás feltételei, vagyis a 
foglalkoztatás alsó korhatára, az otthoni 
munkavégzéssel kapcsolatos 
megszorítások, illetve minden olyan 
kérdés, amely a nemzeti szabályozás vagy 
gyakorlat alapján a foglalkoztatás 
feltételeivel kapcsolatos, valamint a 
befogadó tagállam jogszabályaiban, 
közigazgatási és rendeleti 
rendelkezéseiben, illetve a fogadó 
tagállam jogával és nemzeti gyakorlatával 
összhangban lévő, annak állampolgáraira 
alkalmazott feltételeknek megfelelően 
bármely szinten megkötött egyezségben, 
kollektív megállapodásban és 
szerződésben rögzített előírások szerinti 
munkafeltételek, beleértve a fizetést és az 
elbocsátást, a munkaidőt és a 
szabadnapokat, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot.

Or. it

Módosítás 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy olyan kollektív 
szerzőződésekre támaszkodnak, amelyek 
az adott földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak.

törölve

Or. de

Módosítás 138
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy olyan kollektív 
szerzőződésekre támaszkodnak, amelyek 
az adott földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak;

törölve

Or. en
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Módosítás 139
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy olyan kollektív 
szerzőződésekre támaszkodnak, amelyek 
az adott földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak;

Amennyiben nem létezik a kollektív 
szerződések általános alkalmazandóságát 
kimondó rendszer, a tagállamok a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban
dönthetnek úgy, hogy olyan kollektív 
szerzőződésekre támaszkodnak, amelyek 
az adott földrajzi területen belül az érintett 
foglalkozás vagy iparág tekintetében 
általában minden hasonló vállalkozásra 
alkalmazandók, és/vagy a nemzeti szinten 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által megkötött 
kollektív szerződésekre, amelyeket az 
egész tagállam területén alkalmaznak;

Or. it

Módosítás 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 883/2004/EK rendelet 3. cikkben 
meghatározott szociális biztonsági ágak 
alapján a tagállamok által meghatározott 
társadalombiztosítási ellátások;

Or. pl

Indokolás

A szociális biztonság kérdése kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozik. Ezen túlmenően a 
munka idényjellege és valamely tagállam területén való rövid távú tartózkodás nem képezhet 
jogalapot arra, hogy az idénymunkások számára az adott tagállam állampolgárait megillető 
valamennyi társadalombiztosítási ellátást biztosítsák.
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Módosítás 141
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás legalább a következők 
tekintetében:

törölve

Or. de

Módosítás 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás legalább a következők 
tekintetében:

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

Or. de

Módosítás 143
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás legalább a következők 
tekintetében:

a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás legalább a következők 
tekintetében:

Or. en
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Módosítás 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás legalább a következők 
tekintetében:

a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő elbánás legalább a következők
tekintetében:

Or. en

Módosítás145
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egyesülési és társulási szabadság, 
valamint a munkavállalókat képviselő 
szervezetek tagjainak sorába történő 
belépés szabadsága, illetve bármely olyan 
szervezetben való belépés szabadsága, 
amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást 
űznek, beleértve az ilyen szervezetek által 
nyújtott jogokat és előnyöket is, mint 
például a nemzeti joggal és 
gyakorlatokkal összhangban lévő, 
kollektív megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, és azok megkötéséhez, 
valamint a sztrájkhoz és a szervezett 
fellépéshez való jog, a közrendre és a 
közbiztonságra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések sérelme nélkül;

Or. it
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Módosítás 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egyesülési és társulási szabadság, 
valamint a munkavállalókat képviselő 
szervezetek tagjainak sorába történő 
belépés szabadsága, illetve bármely olyan 
szervezetben való belépés szabadsága, 
amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást 
űznek, beleértve a kollektív szerződések 
megkötésére irányuló fellépésekben való 
részvétel jogát, köztük a sztrájkhoz való 
jogot, beleértve továbbá az ilyen 
szervezetek által nyújtott előnyöket is, a 
közrendre és a közbiztonságra vonatkozó 
nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

Or. de

Módosítás 147
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egyesülési és társulási szabadság, 
valamint a munkavállalókat képviselő 
szervezetek tagjainak sorába történő 
belépés szabadsága, illetve bármely olyan 
szervezetben való belépés szabadsága, 
amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást 
űznek, beleértve az ilyen szervezetek által 
nyújtott jogokat és előnyöket is – köztük a 
kollektív szerződések megtárgyalásához és 
megkötéséhez való jogot, valamint a 
sztrájkhoz és ágazati fellépés 
kezdeményezéséhez való jogot a fogadó 
tagállam nemzeti jogszabályaival és 
gyakorlataival összhangban, amelyeknek 
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meg kell felelniük az uniós jognak –, a 
közrendre és a közbiztonságra vonatkozó 
nemzeti rendelkezések sérelme nélkül;

Or. en

Módosítás 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a munka megtagadásához való jogot 
abban az esetben, hogy az 
idénymunkásokat sztrájktörésre
használták fel;

Or. de

Módosítás 149
Sari Essayah, Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) munkafeltételek, beleértve a fizetést és 
az elbocsátást, valamint a munkahelyi 
egészségvédelemmel és a biztonsággal 
összefüggő követelményeket is;

Or. en

Indokolás

A harmadik országbeli idénymunkások számára a fogadó ország munkavállalóival azonos 
bánásmódot kell biztosítani minden munkafeltétel tekintetében. Az EU Alapjogi Chartája (15. 
cikk (3) bekezdés) megköveteli, hogy harmadik országbeli állampolgárok a munkafeltételek 
tekintetében azonos bánásmódot élvezzenek. A munkafeltételekkel kapcsolatos egyenlő 
bánásmódot például a kékkártya-irányelv (a harmadik országbeli állampolgárok magas 
szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának 
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feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelv) és az egységes engedélyről szóló irányelvre irányuló 
javaslat is garantálta. A kizárólag az általánosan alkalmazandónak nyilvánított kollektív 
szerződések alkalmazására irányuló bizottsági javaslat nem tenné lehetővé, hogy a harmadik 
országbeli idénymunkásokra bármely más, a munkahelyi szintű megállapodásokhoz hasonló 
kollektív szerződést alkalmazzanak.

Módosítás 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 883/2004/EK tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott, a szociális 
biztonság ágaira vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezések;

törölve

Or. pl

Módosítás 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 883/2004/EK tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott, a szociális 
biztonság ágaira vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezések;

b) a tagállamoknak a tartózkodáson 
alapuló ellátásokra való jogosultságokra 
vonatkozó kritériumok meghatározására 
irányuló jogának sérelme nélkül, a 
883/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkében 
meghatározott, a szociális biztonság ágaira 
vonatkozó nemzeti jogi rendelkezések;

Or. en

Indokolás

Az idénymunka – meghatározásából adódóan – természeténél fogva ideiglenes jellegű, az 
idénymunkások pedig nem azért lépnek be valamely tagállamba, hogy ott állandó jelleggel 
letelepedjenek. A idénymunkások az idénymunkásként való foglalkoztatásuk helye szerinti 
tagállamba ideiglenesen lépnek be, és esetükben nem teljesülnek a tartózkodáson alapuló 
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társadalombiztosítási ellátások biztosítására vonatkozó nemzeti jogszabályokban 
megállapított tartózkodási kritériumok. Az irányelvnek lehetővé kell tennie, hogy a nemzeti 
tartózkodási követelményt a jövőben is alkalmazzák legalább bizonyos tartózkodási alapú 
ellátások – például családi juttatások – tekintetében.

Módosítás 152
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 883/2004/EK tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott, a szociális 
biztonság ágaira vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezések;

b) a 883/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikke 
(1) bekezdésének a)–i) pontjában
meghatározott, a szociális biztonság ágaira 
vonatkozó nemzeti jogi rendelkezések; a 
családi ellátásokat ki kell zárni az egyenlő 
bánásmód alól, mivel a tagállamoknak 
elsősorban azt a célt kell követniük, hogy 
az EU-ban huzamos ideig tartózkodó 
családokat támogassák;

Or. de

Módosítás 153
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kötelező nyugdíj fizetése a 
munkavállaló előző munkahelye alapján 
ugyanazon feltételek mellett, mint 
amelyek az adott tagállam 
állampolgáraira harmadik országba való 
költözésük esetén vonatkoznak;

törölve

Or. de
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Módosítás 154
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szabadságjogosultságok kifizetése;

Or. en

Módosítás 155
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Unión kívüli országba visszatérő vagy 
oda költöző idénymunkások vagy az ilyen 
munkásoknak – az idénymunkás 
személyéből fakadó jogokat élvező – túlélő 
családtagjai a 883/2004/EK rendelet 3. 
cikkében meghatározott öregségi, 
rokkantsági és haláleseti ellátások 
vonatkozásában a munkavállaló korábbi 
foglalkoztatásán alapuló és 
jogszabályokkal összhangban megszerzett 
törvényes nyugdíjat kapnak, az érintett 
tagállamok állampolgáraival azonos 
feltételek mellett és mértékben;

Or. en

Módosítás 156
Emilie Turunen

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

ii. az idénymunkásoknak 
megkülönböztetésmentes alapon kell 
hozzáférniük az adott tagállamban 
dolgozó uniós polgárokéhoz hasonló, a 
883/2004/EK rendelet szerinti munkahelyi 
társadalombiztosítási rendszerhez;

Or. en

Módosítás 157
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a tagállamok mechanizmusokat 
hoznak létre, hogy az Unión kívüli 
országba visszatérő vagy oda költöző 
idénymunkások olyan ellátásokra 
legyenek jogosultak, amelyek bármely 
üzemi baleset esetén esetleg járhatnak, 
továbbá jogosultak legyenek bármely 
szabadságjogosultság helyetti 
kompenzációra, valamint a nemzeti 
jogszabályok vagy szabályozás, illetve 
nemzetközi megállapodás szerinti jogokat 
nem eredményező társadalombiztosítási 
hozzájárulások visszatérítésére.

Or. en

Módosítás 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 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.

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

Or. de

Módosítás 159
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 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.

d) a tagállami jogszabályokkal 
összhangban az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz, illetve a nyilvánosság 
számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés.

Or. de

Módosítás 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 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.

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

Indokolás

A harmadik országbeli idénymunkások csak rövid időre lépnek be az EU munkaerőpiacára. 
Munkavállalási engedélyük nem teszi számukra lehetővé, hogy a fogadó tagállambeli más 
megüresedett álláshelyeket elfogadjanak. Ezért nem élvezhetnek egyenlő bánásmódot a 
tanácsadást, illetve más állami foglalkoztatási szolgáltatást illetően, amelyek elsősorban arra 
irányulnak, hogy a fogadó tagállam munkaerőpiacán előmozdítsák a foglalkoztatást.

Módosítás 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ezen irányelvből eredő jogok 
hatékony érvényesítése érdekében a 
munkáltatójukra vonatkozó panaszok
illetékes hatóságokhoz történő 
benyújtásához való jog és/vagy a 
hatáskörrel rendelkező bíróságok előtt a 
keresetindítás joga, közvetlenül vagy 
harmadik feleken – például 
munkavállalói szervezeteken – keresztül, a 
vonatkozó nemzeti törvényi 
rendelkezésekkel összhangban. A 
tagállamok e jog megóvása céljából 
hatékony mechanizmusokat biztosítanak.

Or. de

Módosítás 162
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A munkáltató általi visszafizetések. A 
3. cikk megsértése esetén a munkáltató az 
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alábbiakat fizeti meg:
a) a harmadik országbeli munkavállaló 
tekintetébe esedékes, bármilyen díjazás;
b) bármely esedékes adó és 
társadalombiztosítási járulék, beleértve az 
alkalmazandó közigazgatási bírságokat is.

Or. en

Módosítás 163
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk 
Nyomon követés és ellenőrzés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön megfelelő nyomon követési 
mechanizmusokat léptetnek életbe, 
valamint hogy területükön a megfelelő 
nemzeti hatóságok hatékony és megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek, továbbá hogy a 
munkavállalók érdekeit képviselő 
szervezetek bejutnak a munkahelyre és a 
szállásra, ha azt a munkáltató biztosítja, 
annak biztosítása érdekében, hogy az ezen 
irányelvben – különösen a jogokra, 
munkafeltételekre és szállásra 
vonatkozóan – megállapított 
rendelkezéseket az idénymunkások 
érintett tagállamban való tartózkodásának 
egész ideje alatt teljes mértékben 
tiszteletben tartják.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, idénymunkát 
kínáló társaságok legalább 20%-át 
ellenőrzik.
(3) Az ellenőrizendő társaságok 
kiválasztása a tagállamokban az illetékes 
hatóságok által a társaság működési 
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ágazatához és korábbi jogsértéseihez 
hasonló tényezők figyelembevételével 
kidolgozandó kockázatértékelésen alapul.

Or. en

Módosítás 164
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Alvállalkozás

Amennyiben a munkáltató alvállalkozó, a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
fővállalkozó és a közbekapcsolt
alvállalkozó felelős a következők 
kifizetéséért:
a) az ezen irányelv vonatkozó cikke 
alapján kiszabott bármely pénzbírság, és
b) az ezen irányelv alapján járó bármely 
visszafizetés.

Or. en

Módosítás 165
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
17 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. cikk
A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges lépéseket, hogy a 
munkafeltételekre és szállásra vonatkozó 
szabályokat be nem tartó munkáltatóra 
adott esetben a következő intézkedések is 
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vonatkozhassanak:
a) az állami juttatásokra, segélyre vagy 
támogatásra való jogosultságok alóli, öt 
évig terjedő kizárás;
b) közbeszerzésben való részvétel alóli, öt 
évig terjedő kizárás;
c) bármely állami juttatás, segély vagy 
támogatás – köztük a munkáltatónak 
fizetett, a tagállamok által kezelt uniós 
finanszírozás, főként a közös agrárpolitika 
alapján kapott finanszírozás –
visszafizetése;
d) a jogsértések elkövetésére felhasznált 
létesítmények ideiglenes vagy végleges 
bezárása.

Or. en


