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Módosítás 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az európai részvénytársaság 
statútuma és az európai szövetkezet 
statútuma a székhelyáthelyezést a 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
különleges és kötelező erejű szabályok 
figyelembevétele mellett írja elő a 
2001/86/EK irányelvnek megfelelően;

B. mivel az európai részvénytársaság 
statútuma és az európai szövetkezet 
statútuma a székhelyáthelyezést a 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
különleges és kötelező erejű szabályok 
figyelembevétele mellett írja elő a 
2001/86/EK irányelvnek megfelelően, és 
be kell tartani az európai társasági jogi 
irányelvek munkavállalók részvételére 
vonatkozó eljárásainak lehető legnagyobb 
fokú következetességét és alapvető 
tartalmi elemeit;

Or. de

Módosítás 2
Philippe Boulland

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az Európai Unió Bírósága a 
Daily Mail and General Trust1, a Centros-
2, az Überseering-3 és a Cartesio-
ügyekben4 hozott ítéleteiben részletesen 
kifejtette a vállalkozások letelepedésének 
szabadságával kapcsolatos 
megközelítéseit;
1 A 81/87. sz., Daily Mail and General 
Trust plc ügyben 1988. szeptember 27-én 
hozott ítélet (EBHT 1988., 5483. o.)
2 A C-212/97. sz. Centros-ügyben 1999. 
március 9-én hozott ítélet (EBHT 1999., 
1459. o.)
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3 A C-208/00. sz., Überseering BV ügyben 
2002. november 5-én hozott ítélet (EBHT 
2002., I-9919. o.)
4 A C-210/06. sz. Cartesio-ügyben 2008. 
december 16-án hozott ítélet (EBHT 
2008., I-9641. o.)

Or. fr

Módosítás 3
Philippe Boulland

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 49. és 54. cikke minden 
társaság számára biztosítja a letelepedés 
szabadságát; mivel továbbá valamely már 
meglévő, nemzeti jog szerinti társaság 
létesítő okirat szerinti vagy tényleges 
székhelyének az egységes piacon belül 
egyik tagállamból a másikba történő 
áthelyezésére és a székhelyáthelyezés 
módozataira vonatkozóan nem egységes a 
szabályozás, és mivel ez kockázatot jelent 
a foglalkoztatásra nézve;

Or. fr

Módosítás 4
Philippe Boulland

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 49. és 54. cikke minden 
társaság számára biztosítja a letelepedés 
szabadságát; megállapítja, hogy egy 

törölve
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létező, nemzeti jog szerinti társaság 
létesítő okirat szerinti vagy tényeleges 
székhelyének az egységes piacon belül 
egyik tagállamból a másikba történő 
áthelyezésére és a székhelyáthelyezés 
módozataira vonatkozóan nem egységes a 
szabályozás, és hogy ez kockázatot jelent a 
foglalkoztatásra nézve;

Or. fr

Módosítás 5
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 49. és 54. cikke minden 
társaság számára biztosítja a letelepedés 
szabadságát; megállapítja, hogy egy létező, 
nemzeti jog szerinti társaság létesítő okirat 
szerinti vagy tényeleges székhelyének az 
egységes piacon belül egyik tagállamból a 
másikba történő áthelyezésére és a 
székhelyáthelyezés módozataira 
vonatkozóan nem egységes a szabályozás, 
és hogy ez kockázatot jelent a 
foglalkoztatásra nézve;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 49. és 54. cikke minden 
társaság számára biztosítja a letelepedés 
szabadságát; megállapítja, hogy a 
társaságok határokon átnyúló mobilitása 
a belső piac megvalósulásának egyik 
lényeges eleme, megállapítja, hogy egy 
létező, nemzeti jog szerinti társaság létesítő 
okirat szerinti vagy tényeleges 
székhelyének az egységes piacon belül 
egyik tagállamból a másikba történő 
áthelyezésére és a székhelyáthelyezés 
módozataira vonatkozóan nem egységes a 
szabályozás, és hogy ez kockázatot jelent a 
foglalkoztatásra nézve;

Or. sv

Módosítás 6
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 49. és 54. cikke minden 
társaság számára biztosítja a letelepedés 
szabadságát; megállapítja, hogy egy létező, 
nemzeti jog szerinti társaság létesítő okirat 
szerinti vagy tényeleges székhelyének az 
egységes piacon belül egyik tagállamból a 
másikba történő áthelyezésére és a 
székhelyáthelyezés módozataira 
vonatkozóan nem egységes a szabályozás, 
és hogy ez kockázatot jelent a 
foglalkoztatásra nézve;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés 49. és 54. cikke minden 
társaság számára biztosítja a letelepedés 
szabadságát; megállapítja, hogy egy létező, 
nemzeti jog szerinti társaság létesítő okirat 
szerinti vagy tényeleges székhelyének az 
egységes piacon belül egyik tagállamból a 
másikba történő áthelyezésére és a 
székhelyáthelyezés módozataira 
vonatkozóan nem egységes a szabályozás, 
és hogy ez kockázatot jelent a 
foglalkoztatásra nézve, továbbá kiemeli az 
adminisztratív nehézségeket, az előidézett 
költségeket, a szociális következményeket 
és a jogbiztonság hiányát;

Or. lt

Módosítás 7
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, hogy a társaság zökkenőmentes 
működése érdekében a székhelyáthelyezés 
során őrizzék meg a társaság jogi 
személyiségének folytonosságát;

Or. fr

Módosítás 8
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri, hogy a rugalmasabb, a 
munkavállalók igényeihez jobban igazodó 
és korlátozásmentes piac érdekében, de a 
munkavállalók jogai és elbocsátás elleni 
védelmük tiszteletben tartása mellett a 
székhelyáthelyezést kössék össze a 
rugalmas biztonsággal;

Or. fr

Módosítás 9
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, és megvédje a hitelezők, a 
kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit;

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, megvédje a hitelezők, a 
kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit, és garantálja az 
őket megillető jogokat;

Or. sv

Módosítás 10
Philippe Boulland

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, és megvédje a hitelezők, a 
kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit;

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, és – különösen a társaság 
fizetésképtelensége esetén – megvédje a 
hitelezők, a kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit;
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Or. fr

Módosítás 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, és megvédje a hitelezők, a 
kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit;

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a 2001/86/EK irányelv 
szerinti visszaéléseket és a csalásokat, és 
megvédje a hitelezők, a kisebbségi 
részvényesek és a munkavállalók érdekeit;

Or. de

Módosítás 12
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, és megvédje a hitelezők, a 
kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit;

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy 
megakadályozza a visszaéléseket és a 
csalásokat, és megvédje a hitelezők, a 
kisebbségi részvényesek és a 
munkavállalók érdekeit, és mindemellett 
megőrzi a vállalkozások irányításának 
jelenlegi egyensúlyát; rámutat, hogy 
valamely társaság székhelyének 
határokon átnyúló áthelyezése nem járhat 
a társaság megszüntetésével vagy jogi 
személyiségének bármilyen más 
megszakításával vagy elvesztésével;

Or. lt

Módosítás 13
Philippe Boulland
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ösztönzi a tagállamokat, hogy írják elő
a székhelyáthelyezés jogszerűségének
illetékes hatóság általi ellenőrzését, 
amelynek keretében többek között 
megállapítják, hogy az összes érintett fél 
tiszteletben tartotta-e a kötelezettségeket;

Or. fr

Módosítás 14
Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy a társasági jogban 
alkalmazandó jogrendszerre tekintettel a 
létesítő okirat szerinti székhely 
áthelyezésére vonatkozóan a 
munkavállalói részvételről szóló 
2001/86/EK irányelv legyen a fő jogalap;

Or. fr

Módosítás 15
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

6. 2. ajánlás: A társaságok létesítő okirat 
szerinti székhelyének áthelyezésére 
vonatkozó uniós szabályozásnak a 
következő elemeket kell tartalmaznia 
annak érdekében, hogy az áthelyezés 

6. 2. ajánlás: A társaságok létesítő okirat 
szerinti székhelyének áthelyezésére 
vonatkozó uniós szabályozásnak a 
következő elemeket kell tartalmaznia 
annak érdekében, hogy az áthelyezés 
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idején és azt követően biztosított legyen a 
munkavállalói részvétel, valamint 
megőrizzék a munkavállalók képviselőinek 
biztosított védelmet és garanciákat:

idején és azt követően biztosított legyen a 
munkavállalók részvételi joga és 
kohéziója, valamint a hatékonyság és a 
jogbiztonság érdekében megőrizzék a 
munkavállalók képviselőinek biztosított 
védelmet és garanciákat:

Or. fr

Módosítás 16
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– az egyesülésről szóló 2005/56/EK
irányelvben meghatározotthoz hasonló 
jogrendszer biztosítása a munkavállalók 
részvételi jogára vonatkozóan;

– az európai részvénytársaságban, 
valamint az európai szövetkezetben való 
munkavállalói részvételről szóló 
2001/86/EK irányelvben meghatározotthoz 
hasonló jogrendszer biztosítása a 
munkavállalók részvételi jogára 
vonatkozóan;

Or. fr

Módosítás 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– az egyesülésről szóló 2005/56/EK 
irányelvben meghatározotthoz hasonló 
jogrendszer biztosítása a munkavállalók 
részvételi jogára vonatkozóan;

– az európai részvénytársaság 
statútumának a munkavállalói részvételre 
vonatkozó kiegészítéséről szóló 
2001/86/EK irányelvben az átalakítással 
történő létrehozás tekintetében
meghatározotthoz hasonló jogrendszer 
biztosítása a munkavállalók részvételi 
jogára vonatkozóan, hogy az európai 
társasági jogi irányelvek alkalmazásakor 
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biztosított legyen a munkavállalói 
részvételre vonatkozó eljárások 
következetessége;

Or. de

Módosítás 18
Thomas Händel

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– az egyesülésről szóló 2005/56/EK 
irányelvben meghatározotthoz hasonló 
jogrendszer biztosítása a munkavállalók 
részvételi jogára vonatkozóan;

– az európai részvénytársaság 
statútumának kiegészítéséről szóló 
2001/86/EK irányelvben meghatározotthoz 
hasonló jogrendszer biztosítása a 
munkavállalók részvételi jogára 
vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 19
Thomas Händel

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– a jogi szabályozás kiegészítéseképpen a 
2001/86/EK irányelvvel analóg módon 
akkor is biztosítani kell a 
munkavállalóknak és képviseleti 
szerveiknek a részvételre vonatkozó új 
tárgyalások jogát, ha az SE alapítása után 
a munkavállalók létszáma valamely 
tagállamban túllépi azt a meghatározott 
küszöbértéket, amely a nemzeti jog szerint 
magasabb részvételi szinthez vezetne;

Or. de
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Módosítás 20
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– továbbá az irányító testületnek 
konzultációt kell folytatnia a 
munkavállalókkal az áthelyezés jogi és 
gazdasági következményeiről egy olyan 
jelentés útján, amelyben szerepelnek a 
munkavállalókat érintő következmények, 
és amelyet legalább egy hónappal azelőtt 
terjesztenek elő, hogy a közgyűlés 
nyilatkozna az áthelyezési terv 
jóváhagyásáról;

– továbbá az irányító testületnek 
konzultációt kell folytatnia a 
munkavállalókkal az áthelyezés jogi és 
gazdasági következményeiről egy olyan 
jelentés útján, amelyben szerepelnek a 
munkavállalókat érintő következmények, 
és amelyet legalább egy hónappal azelőtt 
terjesztenek elő, hogy a közgyűlés 
nyilatkozna az áthelyezési terv 
jóváhagyásáról; a jelentést betekintésre 
minden munkavállaló és azok képviselői 
részére ingyenesen hozzáférhetővé kell 
tenni;

Or. fr

Módosítás 21
Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 bekezdés – 2 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– továbbá az irányító testületnek 
konzultációt kell folytatnia a 
munkavállalókkal az áthelyezés jogi és 
gazdasági következményeiről egy olyan 
jelentés útján, amelyben szerepelnek a 
munkavállalókat érintő következmények, 
és amelyet legalább egy hónappal azelőtt 
terjesztenek elő, hogy a közgyűlés 
nyilatkozna az áthelyezési terv 
jóváhagyásáról;

– továbbá az irányító testületnek 
konzultációt kell folytatnia a 
munkavállalókkal és a tulajdonosokkal az 
áthelyezés jogi és gazdasági 
következményeiről egy olyan jelentés 
útján, amelyben részletesen és 
indokolással együtt szerepelnek a 
munkavállalókat és a tulajdonosokat érintő 
következmények, és amelyet kellő időben,
legalább egy hónappal azelőtt terjesztenek 
elő, hogy a közgyűlés nyilatkozna a 
végleges áthelyezési terv jóváhagyásáról; a 
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jelentéssel egyidejűleg az áthelyezési 
tervet is hozzáférhetővé teszik a 
tulajdonosok és a munkavállalók 
számára;

Or. de

Módosítás 22
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés – 3 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a társaságnak a származási tagállami 
szintű jogszabályokból, a gyakorlatból és 
az egyéni munkaszerződésekből vagy a 
munkaviszonyokból eredően a 
foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatosban 
fennálló jogai és kötelezettségei a befogadó 
tagállamban történő bejegyzés után is 
érvényesek maradnak;

– a társaságnak a származási tagállami 
szintű jogszabályokból, a gyakorlatból és 
az egyéni munkaszerződésekből vagy a 
munkaviszonyokból, valamint a 
munkavállalókat képviselő szervek 
tevékenységéből eredően a foglalkoztatási 
feltételekkel kapcsolatosban fennálló jogai 
és kötelezettségei a székhelyáthelyezés 
alkalmával és a befogadó tagállamban 
történő bejegyzés után is érvényesek 
maradnak;

Or. fr

Módosítás 23
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– ha a székhelyáthelyezés a társaság 
szerkezetének megváltoztatását vonja 
maga után, a központi irányításnak a 
saját kezdeményezésére vagy bizonyos – a 
szociális partnerek által meghatározott –
számú munkavállaló kérelmére döntést 
kell hoznia a munkavállalókat képviselő 
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szervek összetételének módosításáról;

Or. fr

Módosítás 24
Philippe Boulland

Véleménytervezet
6 bekezdés – 6 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a munkaadókra háruló kötelezettségek 
végrehajtásának elérése érdekében e 
kötelezettségek be nem tartása esetén a 
tagállamoknak tényleges és felfüggesztő 
hatályú jogorvoslatot kell meghatározniuk 
a munkavállalók és képviselőik részére; 

– a munkaadókra háruló nemzeti és uniós 
szintű szerződéses vagy törvényi
kötelezettségek végrehajtásának elérése 
érdekében e kötelezettségek be nem tartása 
esetén a tagállamoknak tényleges és 
felfüggesztő hatályú jogorvoslatot kell 
meghatározniuk a munkavállalók és 
képviselőik részére;

Or. fr

Módosítás 25
Evelyn Regner

Véleménytervezet
6 bekezdés – 6 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a munkaadókra háruló kötelezettségek 
végrehajtásának elérése érdekében e 
kötelezettségek be nem tartása esetén a 
tagállamoknak tényleges és felfüggesztő 
hatályú jogorvoslatot kell meghatározniuk 
a munkavállalók és képviselőik részére;

– a munkavállalókkal szemben a
munkaadókra háruló kötelezettségek 
végrehajtásának elérése érdekében e 
kötelezettségek be nem tartása esetén a 
tagállamoknak tényleges és a 
székhelyáthelyezést felfüggesztő hatályú 
jogorvoslatot kell meghatározniuk a 
munkavállalók és képviselőik részére;

Or. de
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Módosítás 26
Franz Obermayr

Véleménytervezet
6 bekezdés – 7 francia bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

– a befogadó tagállam jogszabályait kell 
alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha 
törvényi rendelkezései a munkavállalók 
alacsonyabb részvételi és együttdöntési 
szintjét határozzák meg.

– az egyéni munkaszerződésektől és a 
meglévő munkaviszonyokból eredő 
jogoktól függetlenül a befogadó tagállam 
jogszabályait kell alkalmazni, kivéve abban 
az esetben, ha törvényi rendelkezései a 
munkavállalók alacsonyabb részvételi és 
együttdöntési szintjét határozzák meg.

Or. de


