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Módosítás 16
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szerződés 20. cikke (1) bekezdésének 
rendelkezése szerint az uniós polgárság az 
illető tagállam nemzeti állampolgárságát 
kiegészíti, és előírja, hogy uniós polgár 
mindenki, aki valamely tagállam 
állampolgára. A 20. cikk második 
bekezdése meghatározza, hogy az uniós 
polgárokat megilletik a Szerződésekben 
meghatározott jogok, és terhelik az 
azokban megállapított kötelezettségek, 
valamint többek között jogosultak a 
tagállamok területén szabadon mozogni és 
tartózkodni. Az uniós polgárok szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a 
szerződés 21. cikke is kimondja.

(1) A szerződés 20. cikke (1) bekezdésének 
rendelkezése szerint az uniós polgárság az 
illető tagállam nemzeti állampolgárságát 
kiegészíti, és előírja, hogy uniós polgár 
mindenki, aki valamely tagállam 
állampolgára. A 20. cikk második 
bekezdése meghatározza, hogy az uniós 
polgárokat mindenfajta (például etnikai 
hovatartozáson alapuló) 
megkülönböztetés nélkül megilletik a 
Szerződésekben meghatározott jogok, és 
terhelik az azokban megállapított 
kötelezettségek, valamint többek között 
jogosultak a tagállamok területén szabadon 
mozogni és tartózkodni. Az uniós polgárok 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogát a szerződés 21. cikke is kimondja.

Or. en

Módosítás 17
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Szerződés 45. cikke garantálja a 
munkavállalók szabad mozgását, amely 
„magában foglalja az állampolgárság 
alapján történő minden megkülönböztetés 
megszüntetését a tagállamok 
munkavállalói között a foglalkoztatás, a 
javadalmazás, valamint az egyéb munka-
és foglalkoztatási feltételek tekintetében”.
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Indokolás

A munkavállalás országában a munkavállalók közötti semmilyen megkülönböztetés sem 
elfogadott.

Módosítás 18
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 18. cikke értelmében az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés – legyen az közvetlen 
vagy közvetett – tilos.

Or. en

Módosítás 19
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nők és férfiak egyenlő mértékű 
bevonásával a polgárok európai éve 
hozzájárulhat a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához és a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez. A 
szabad mozgás előtti akadályok 
felszámolásához azonban közös 
horizontális jogszabályok szükségesek a 
megkülönböztetés ellen.
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Módosítás 20
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 
az Unió „tevékenységei középpontjába az 
egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. fejezete meghatározza a „Polgárok 
jogai”-t, köztük a 45. cikkben azt, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz.

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 
az Unió „az emberi méltóság, a szabadság, 
az egyenlőség és a szolidaritás 
oszthatatlan és egyetemes értékein 
alapul”, és „tevékenységei középpontjába 
az egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. fejezete meghatározza a „Polgárok 
jogai”-t, köztük a 45. cikkben azt, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz.

Or. en

Módosítás 21
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nemen, fajon, koron, 
fogyatékosságon vagy szakmai képesítésen 
alapuló minden megkülönböztetéstől 
mentesen valamennyi tagállam 
valamennyi polgára számára biztosítani 
kell a szabad mozgást és tartózkodást.
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Módosítás 22
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennek megfelelően a stockholmi 
program az európai szakpolitikák 
középpontjába helyezi a polgárt a 
szabadság, a biztonság és a 
jogérvényesülés terén. A programban a
„polgárok Európájának megalkotására” 
összpontosítják a fellépéseket, többek 
között a polgárok szabad mozgáshoz való 
joga teljes körű gyakorlásának biztosítása 
által.

(4) Ennek megfelelően a stockholmi 
program az európai szakpolitikák 
középpontjába helyezi a polgárt a 
szabadság, a biztonság és a 
jogérvényesülés terén. A programban a
„polgárok Európájának megalkotására” 
összpontosítják a fellépéseket, többek 
között a polgárok szabad mozgáshoz való 
joga teljes körű gyakorlásának biztosítása
és egy olyan térség létrehozása által, ahol 
a sokszínűséget tiszteletben tartják, és a 
legkiszolgáltatottabbakat megvédik.

Or. en

Módosítás 23
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az „intelligens, befogadó és 
fenntartható fejlődést” szolgáló Európa 
2020 stratégia alappillérét alkotja a 
munkavállalók mobilitása és az oktatás 
minőségének a diákok, gyakornokok és 
kutatók mobilitása révén történő növelése, 
mivel a gazdasági válság Unión belüli 
mobilitás révén történő megoldását 
körvonalazza.

Or. en
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Indokolás

A munkavállalók és a diákok mobilitásának elve az Európa 2020 stratégia „Mozgásban az 
ifjúság” és „Új készségek és munkahelyek menetrendje” kiemelt kezdeményezésébe van 
beágyazva.

Módosítás 24
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament „az alapvető 
jogok helyzete az Európai Unióban (2009) 
– hatékony végrehajtás a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után” című, 
december 15-i állásfoglalásában felkérte a 
Bizottságot, hogy a 2013-as európai évet a 
polgárságnak szentelje annak érdekében, 
hogy az uniós polgárságról folyó vitának 
lendületet adjanak és, hogy tájékoztassák 
az Unió polgárait a jogaikról, különösen a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséből 
eredő új jogaikról.

(5) Az Európai Parlament „az alapvető 
jogok helyzete az Európai Unióban (2009) 
– hatékony végrehajtás a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után” című, 
december 15-i állásfoglalásában felkérte a 
Bizottságot, hogy a 2013-as európai évet a 
polgárságnak szentelje annak érdekében, 
hogy az uniós polgárságról folyó vitának 
lendületet adjanak és, hogy tájékoztassák 
az Unió polgárait új jogaikról, különösen a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséből 
eredő olyan új jogaikról, mint az európai 
polgári kezdeményezés és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt egyéni 
jogok.

Or. de

Módosítás 25
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament „az alapvető 
jogok helyzete az Európai Unióban (2009) 
– hatékony végrehajtás a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után” című, 

(5) Az Európai Parlament „az alapvető 
jogok helyzete az Európai Unióban (2009) 
– hatékony végrehajtás a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után” című, 
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december 15-i állásfoglalásában felkérte a 
Bizottságot, hogy a 2013-as európai évet a 
polgárságnak szentelje annak érdekében, 
hogy az uniós polgárságról folyó vitának 
lendületet adjanak és, hogy tájékoztassák 
az Unió polgárait a jogaikról, különösen a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséből 
eredő új jogaikról.

december 15-i állásfoglalásában felkérte a 
Bizottságot, hogy a 2013-as európai évet a 
polgárságnak szentelje annak érdekében, 
hogy az uniós polgárságról folyó vitának 
lendületet adjanak és, hogy tájékoztassák 
az Unió polgárait a jogaikról és 
szabadságaikról, különösen a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépéséből eredő új 
jogaikról.

Or. en

Módosítás 26
Evelyn Regner

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésével az Európai Unió 
Alapjogi Chartája és az emberi jogok 
európai egyezménye az elsődleges 
joganyagban foglalt négy alapvető 
szabadsággal azonos szintre emelkedett. 
Az Európai Uniónak ki kell használnia a 
polgárok európai évét (2013) arra, hogy 
kioktassa polgárait az elsődleges 
joganyagban biztosított alapvető jogaikról, 
mivel ezek biztosítják a polgárok 
biztonságának és védelmének keretét.

Or. de

Módosítás 27
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az 1992. évi Maastrichti Szerződés 



AM\887369HU.doc 9/56 PE478.530v01-00

HU

vezette be a „polgárság” fogalmát, az EU-
ban, ezáltal minden uniós polgárnak 
biztosítva azt az alapvető jogot, hogy az 
Unió területén szabadon mozogjon és 
tartózkodjon. Az 1997. évi Amszterdami 
Szerződés tovább erősítette az uniós 
polgársághoz kapcsolódó jogokat.

Or. en

Indokolás

Az európai polgár első joga, hogy szabadon utazhat, dolgozhat és élhet bárhol az Európai 
Unióban. A Maastrichti Szerződés a polgárságról szóló fejezetébe foglalta bele ezt a jogot, 
míg az Amszterdami Szerződés eljárást vezetett be azon uniós országok ellen, amelyek 
megsértik a polgárok alapvető jogait.

Módosítás 28
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 
való joguk vagy utasként, illetve 
turistaként az őket megillető jogaik. A 
szabad mozgás megkönnyítése ezért 
potenciálisan javíthatja a polgárok 
lehetőségeit az egységes piac előnyeiből 
való teljes körű részesülésre, miközben a 
növekedés fontos motorját jelenti.

(7) Az európai polgárság nem 
korlátozódik a szabad mozgás
gyakorlásának és másik tagállamban 
történő munkavállalásnak a jogára. Az 
Unió jogok széles körét biztosítja, 
melyekről a polgároknak tudniuk kell, 
hogy azokat szabadon gyakorolhassák.
Ilyenek például a képzéshez, az 
egészséghez és a nyugdíjba vonuláshoz 
való jog, továbbá az áruk és szolgáltatások 
fogyasztásához való jog. A polgároknak 
ezenkívül hozzá kell férniük ahhoz az 
információhoz is, hogy jogaik megsértése 
esetén milyen jogorvoslati lehetőségek 
állnak rendelkezésükre.
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Or. fr

Módosítás 29
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, 
miközben a személyek 
foglalkoztathatóságát is növeli, valamint 
az európai iparágak versenyképességét is 
javítja. Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 
polgárokat az uniós jog alapján őket 
megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása segített valamelyest enyhíteni a 
demográfiai változások munkaerő-piaci 
következményeit, de nem kínálhat állandó
megoldást e tekintetben a problémára.
Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 
polgárokat az uniós jog alapján őket 
megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

Or. de

Módosítás 30
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
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változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. A 
munkavállalók Unión belüli nagyobb 
mobilitása hozzájárulhat az Európa 2020 
stratégia azon célkitűzésének 
megvalósításához is, hogy 2020-ra a 20–
64 éves korosztály 75%-a alkalmazásban 
álljon. Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 
polgárokat az uniós jog alapján őket 
megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként és turistaként az őket 
megillető jogaik, valamint a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében az adott 
ország állampolgáraival azonos 
bánásmódhoz való joguk, a 
társadalombiztosítási jogosultságok 
hordozhatósága vagy a családegyesítéshez 
való jog. A szabad mozgás megkönnyítése 
ezért potenciálisan javíthatja a polgárok 
lehetőségeit az egységes piac előnyeiből 
való teljes körű részesülésre, miközben a 
növekedés fontos motorját jelenti. A 
tapasztalatok és a munkavállalók cseréje 
ezenkívül fokozza az Unión belüli 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót.

Or. en

Módosítás 31
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
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változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, továbbá 
segít a munkanélküliség elleni 
küzdelemben, a munkahelyteremtésben, 
valamint az oktatási és szakképzési 
lehetőségek számának és minőségének 
javításában, miközben a személyek 
foglalkoztathatóságát is növeli, valamint az 
európai iparágak versenyképességét is 
javítja. Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 
polgárokat az uniós jog alapján őket 
megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti, és a társadalmi kohézió 
megvalósítására irányuló erőfeszítéseknek 
is alapeleme.

Or. el

Módosítás 32
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, 
miközben a személyek 
foglalkoztathatóságát is növeli, valamint az 
európai iparágak versenyképességét is 
javítja. Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit és a munkaerő-paci 
egyenlőtlenségeket segíthet orvosolni 
azáltal, hogy segíti a munkaerőhiánytól 
szenvedő és a magas munkanélküliség 
sújtotta területeket, miközben a személyek 
foglalkoztathatóságát is növeli, valamint az 
európai iparágak versenyképességét is 
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polgárokat az uniós jog alapján őket 
megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

javítja. Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 
polgárokat az uniós jog alapján őket 
megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

Or. en

Indokolás

Ezekben a nehéz gazdasági időkben a belső piac maradéktalan működése érdekében még 
fontosabb a munkavállalók mobilitásának előmozdítása.

Módosítás 33
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások, valamint a kiegyensúlyozatlan 
munkaerő-piaci kereslet és kínálat
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
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javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

Or. en

Módosítás 34
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók
önkéntes mobilitása különösen a 
demográfiai változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

Or. en

Módosítás 35
Birgit Sippel
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Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az uniós polgárok mobilitásának 
fokozásához és a közös identitástudat 
kialakításához alapvetően fontos 
megerősíteni az olyan mobilitási 
eszközöket, mint az egész életen át tartó 
tanulás európai programja vagy a 
„Mozgásban az ifjúság” kiemelt 
kezdeményezés, továbbá jobban kell 
tájékoztatni a polgárokat ezek létezéséről 
és feladatáról. Azon hátrányos helyzetű 
csoportok számára, amelyek kevésbé 
részesülhetnek az uniós mobilitásból –
ilyenek például az alacsonyabb 
iskolázottságúak, az idősek vagy a 
fogyatékossággal élők – külön támogatást 
kell biztosítani és külön 
kezdeményezéseket kell kidolgozni 
számukra a polgárok európai éve 
keretében.

Or. en

Módosítás 36
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor 
életük egy részét a nemzeti határokon 
kívül töltik azáltal, hogy egy másik 

(8) A tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog csak 
akkor teszi lehetővé az európai integráció 
értékének jobb megértését, ha azt az Unió 
és a tagállamok gyakorlati intézkedései 
kísérik a képzésre, a képesítések 
elismerésére, a munkavállalók 
mobilitására (idénymunkások, határ 
menti ingázók, kiküldött munkavállalók, 
székhelyáthelyezések következtében 
kihelyezett munkavállalók stb.) 
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tagállamba utaznak, vagy ott 
letelepszenek, tudatosul az uniós jog által 
a határokon átnyúló helyzetekben 
számukra biztosított jogok széles köre, és 
azokat ki is használják. Ezért a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
gyakorlása hozzájárul a polgárok 
mindennapi életében az uniós polgárság 
kézzelfogható valósággá tételéhez.

vonatkozóan. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában.

Or. fr

Módosítás 37
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz, 
tartózkodáshoz, munkavállaláshoz és
tanuláshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat és alapvető szabadságot.
Mint olyan, bizonyítja az európai 
integráció és befogadás értékét és 
előmozdítja annak jobb megértését, 
valamint a polgárok részvételét az Európai 
Unió alakításában. A polgárokban, amikor 
életük egy részét a nemzeti határokon kívül 
töltik azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, ott dolgoznak, tanulnak vagy 
letelepszenek, tudatosul az uniós jog által a 
határokon átnyúló helyzetekben számukra 
biztosított jogok széles köre, és azokat ki is 
használják. Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

Or. en
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Módosítás 38
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja
pozitív szempontjainak jobb megértését, 
valamint a polgárok részvételét az Európai 
Unió alakításában. A polgárokban, amikor 
életük egy részét a nemzeti határokon kívül 
töltik azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

Or. de

Módosítás 39
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a mindenfajta 
megkülönböztetéstől mentes szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, 
mint az uniós polgárságból származtatott, 
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európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

egyik alapvető egyéni jogukat. Mint olyan, 
bizonyítja az európai integráció értékét és 
előmozdítja annak jobb megértését, 
valamint a polgárok részvételét az Európai 
Unió alakításában. A polgárokban, amikor 
életük egy részét a nemzeti határokon kívül 
töltik azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

Or. en

Módosítás 40
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
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valósággá tételéhez. valósággá tételéhez, valamint a kohézió és 
az együvé tartozás megerősítéséhez.

Or. de

Módosítás 41
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogot, mint az uniós 
polgárságból származtatott, egyik alapvető 
egyéni jogukat. Mint olyan, bizonyítja az 
európai integráció értékét és előmozdítja 
annak jobb megértését, valamint a 
polgárok részvételét az Európai Unió 
alakításában. A polgárokban, amikor életük 
egy részét a nemzeti határokon kívül töltik 
azáltal, hogy egy másik tagállamba 
utaznak, vagy ott letelepszenek, tudatosul 
az uniós jog által a határokon átnyúló 
helyzetekben számukra biztosított jogok 
széles köre, és azokat ki is használják.
Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

(8) Az Unió polgárai nagyra értékelik a 
tagállamok területén a szabad mozgáshoz, 
munkavállaláshoz és tartózkodáshoz való 
jogot, mint az uniós polgárságból 
származtatott, egyik alapvető egyéni 
jogukat. Mint olyan, bizonyítja az európai 
integráció értékét és előmozdítja annak 
jobb megértését, valamint a polgárok 
részvételét az Európai Unió alakításában.
A polgárokban, amikor életük egy részét a 
nemzeti határokon kívül töltik azáltal, hogy 
egy másik tagállamba utaznak, vagy ott 
letelepszenek, tudatosul az uniós jog által a 
határokon átnyúló helyzetekben számukra 
biztosított jogok széles köre, és azokat ki is 
használják. Ezért a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jog gyakorlása 
hozzájárul a polgárok mindennapi életében 
az uniós polgárság kézzelfogható 
valósággá tételéhez.

Or. nl

Módosítás 42
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés



PE478.530v01-00 20/56 AM\887369HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát.

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot az 
elsődleges uniós jogban szilárdan
megalapozták és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztették, a 
jogszabályok alkalmazása továbbra sem 
kielégítő, és terhet jelent a jogaikat 
gyakorolni kívánó polgárok számára. A 
tagállamoknak fel kell számolniuk a nem 
megfelelő értelmezésen alapuló és még
fennálló minden adminisztratív és jogi
akadályt. Külön erőfeszítést kell tenni 
annak érdekében, hogy segítsék a nem 
megfelelően képzett és a fogyatékosság 
miatt különleges szükségletekkel 
rendelkező munkavállalók munkahelyi 
mobilitás és szakképzés iránti igényét. A
fogadó tagállamnak kísérő intézkedéseket 
kell hoznia, hogy ezek az emberek 
gyakorolhassák szociális (szociális 
biztonság, egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés, oktatási intézményekhez való 
hozzáférés) és szavazati (helyi választások, 
szakszervezeti választások stb.) jogaikat.

Or. fr

Módosítás 43
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
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gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát.

gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát. A 27 tagú Európai Unión belüli 
tényleges szabad mozgás, egyenlő 
bánásmód és mobilitás megvalósítása 
érdekében nagyobb erőfeszítést igényel, 
hogy az új tagállamok lakói között 
elterjedjen az uniós polgárság és identitás 
fogalma. Ez azonban csak akkor lesz 
lehetséges, ha uniós, nemzeti és helyi 
szinten előmozdítják a társadalmi kohéziót 
és nem kérdőjelezik meg, hanem 
tiszteletben tartják a munkaügyi 
kapcsolatok rendszerét és a kollektív 
szerződéseket.

Or. en

Módosítás 44
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát, és gyakran olyan, az 
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munkát. állampolgárságukhoz, szociális és családi 
állapotukhoz kapcsolódó nehézségekkel 
szembesülnek, mint az eltérő
állampolgárságú házastársak jogai, a 
nyugdíj- és társadalombiztosítási 
jogosultságok hordozhatósága vagy a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. A 
jogok polgárok általi tényleges 
gyakorlásának javítása és a gyakorlati 
akadályok felszámolása kell legyen a 
polgárok európai évének fő célkitűzése.

Or. en

Módosítás 45
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát.

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát, ideértve a jogaikra és a követendő 
eljárásokra vonatkozó információkhoz 
való hozzáférés hiányát.

Or. el
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Módosítás 46
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között,
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát.

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok (például a romák) által érzékelt 
valóság között, amit akkor tapasztalnak, 
amikor a gyakorlatban szándékoznak 
gyakorolni ezt a jogot. A mobilitás 
előnyeinek bizonytalan voltát leszámítva, 
az uniós polgárok túl sok gyakorlati 
akadályt érzékelnek azzal kapcsolatban, 
hogy az Unióban máshol éljenek és 
vállaljanak munkát.

Or. en

Módosítás 47
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós jogszabályok által elő nem 
írt, de a tagállamok által bevezetett jogi és 
adminisztratív akadályok és korlátozások, 
illetve ezeknek az Unió más tagállamában 
történő tartózkodás és munkavállalás 
tekintetében az uniós joggal ellentétes 
értelmezése megsérti a polgárok alapvető 
jogát, és munkavállalók esetében 
ellenhatást válthat ki, például nőhet az 
illegális munkavállalás, terjedhet a 
feketegazdaság, a munkavállalók 
kizsákmányolása, vagy akár az 
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emberkereskedelem is.

Or. en

Módosítás 48
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Számos ágazatban nő a határokon 
átnyúló munkaerőpiacok jelentősége. A 
legtöbb érintett határ menti ingázó 
azonban nagyon korlátozott mértékben 
ismeri a munkájára vagy munkahelyére 
vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket, 
ideértve a munkaügyi jogokat, a 
munkafeltételekre vagy a szociális 
biztonságra vonatkozó jogokat. Nagyon 
fontos, hogy a mobil munkavállalók 
megfelelő tájékoztatást kapjanak 
munkaügyi és szociális jogaikról, illetve 
hogy előmozdítsák e csoportok uniós 
hatáskörbe vonását nagyobb fokú 
védelmük elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 49
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság a „2010. évi jelentés az 
uniós polgárságról Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok 
lebontása” című dokumentumban 
foglalkozott a fő akadályokkal, amelyekkel 
a polgárok még mindig találkoznak 

(10) A Bizottság a „2010. évi jelentés az 
uniós polgárságról – Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok 
lebontása” című dokumentumban 
foglalkozott a fő akadályokkal, amelyekkel 
a polgárok még mindig találkoznak 
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mindennapi életük során, amikor uniós 
polgári jogaikat szándékoznak gyakorolni, 
különösen határokon átnyúló helyzetekben, 
valamint ezen akadályok megszüntetésére 
25 konkrét intézkedést körvonalazott. Az
egyik ebben az összefüggésben megjelölt 
akadály az információ hiánya volt. A 
Bizottság az uniós polgárságról szóló 2010. 
évi jelentésben azt a következtetést vonta 
le, hogy az uniós polgárokat az 
akadályozza meg a jogaik gyakorlásában, 
hogy nem ismerik a jogaikat, valamint 
bejelentette szándékát, hogy az uniós 
polgárok számára a jogaikra, és különösen 
a szabad mozgáshoz való jogukra 
vonatkozó információk terjesztését 
fokozza.

mindennapi életük során, amikor uniós 
polgári jogaikat szándékoznak gyakorolni, 
különösen határokon átnyúló helyzetekben, 
valamint ezen akadályok megszüntetésére 
25 konkrét intézkedést körvonalazott. Ezen 
akadályok egyike a helyi garanciák 
hiánya volt (azaz a tagállamok nem 
érvényesítették maradéktalanul a 
polgárok jogait). Az ebben az 
összefüggésben megjelölt másik akadály 
az információ hiánya volt. A Bizottság az 
uniós polgárságról szóló 2010. évi 
jelentésben azt a következtetést vonta le, 
hogy az uniós polgárokat az akadályozza 
meg a jogaik gyakorlásában, hogy nem 
ismerik a jogaikat, valamint bejelentette 
szándékát, hogy az uniós polgárok számára 
a jogaikra, és különösen a szabad 
mozgáshoz való jogukra vonatkozó 
információk terjesztését fokozza.

Or. en

Módosítás 50
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság a „2010. évi jelentés az 
uniós polgárságról Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok 
lebontása” című dokumentumban 
foglalkozott a fő akadályokkal, amelyekkel 
a polgárok még mindig találkoznak 
mindennapi életük során, amikor uniós 
polgári jogaikat szándékoznak gyakorolni, 
különösen határokon átnyúló helyzetekben, 
valamint ezen akadályok megszüntetésére 
25 konkrét intézkedést körvonalazott. Az 
egyik ebben az összefüggésben megjelölt 
akadály az információ hiánya volt. A 
Bizottság az uniós polgárságról szóló 2010. 

(10) A Bizottság a „2010. évi jelentés az 
uniós polgárságról Az uniós polgárok 
jogainak érvényesítése előtt álló akadályok 
lebontása” című dokumentumban 
foglalkozott a fő akadályokkal, amelyekkel 
a polgárok még mindig találkoznak 
mindennapi életük során, amikor uniós 
polgári jogaikat szándékoznak gyakorolni, 
különösen határokon átnyúló helyzetekben, 
valamint ezen akadályok megszüntetésére 
25 konkrét intézkedést körvonalazott. Az 
egyik ebben az összefüggésben megjelölt 
akadály az információ hiánya volt. A 
Bizottság az uniós polgárságról szóló 2010. 
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évi jelentésben azt a következtetést vonta 
le, hogy az uniós polgárokat az 
akadályozza meg a jogaik gyakorlásában, 
hogy nem ismerik a jogaikat, valamint 
bejelentette szándékát, hogy az uniós 
polgárok számára a jogaikra, és különösen 
a szabad mozgáshoz való jogukra 
vonatkozó információk terjesztését 
fokozza.

évi jelentésben azt a következtetést vonta 
le, hogy az uniós polgárokat az 
akadályozza meg a jogaik gyakorlásában, 
hogy nem ismerik a jogaikat, valamint 
bejelentette szándékát, hogy az uniós 
polgárok számára a jogaikra, és különösen 
a szabad mozgáshoz való jogukra 
vonatkozó információk terjesztését 
fokozza. A tájékozottság növelése 
érdekében a közleményeket az Unió összes 
hivatalos nyelvén el kell készíteni, azokat 
valamennyi polgárhoz kell címezni és 
számukra elérhetővé kell tenni. A digitális 
kommunikációs eszközök használata 
növelhető. Egyedi fellépésekkel lehetne 
megcélozni a fogyatékossággal élőket, a 
kiszolgáltatott csoportokat vagy a 
harmadik országok állampolgárait, 
akiknek gyakran nehezebb hozzáférni az 
információkhoz és jogaikat gyakorolni.

Or. en

Módosítás 51
Franz Obermayr

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét,
lényeges, hogy e jog létezéséről és a
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt 
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

(11) Mivel az uniós polgárok szabad 
mozgáshoz való joga számtalan módon 
megkönnyítheti a mobilitást, alapvető 
fontosságú, hogy e jog létezéséről és 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk.

Or. de
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Módosítás 52
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt 
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Ennélfogva azokat az Unió 
összes hivatalos nyelvén és a 
fogyatékossággal élők számára is könnyen 
hozzáférhetővé kell tenni. Mivel minden 
uniós polgárt potenciálisan megillet ez a 
jog, az Unió egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

Or. en

Módosítás 53
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ahhoz azonban, hogy az uniós 
polgárok számára a szabad mozgáshoz való 
joguk gyakorlásáról megalapozott döntések 
meghozatalát lehetővé tegyék, nem 
elegendő magáról a szabad mozgáshoz 
való jogról tájékoztatni őket; lényeges, 
hogy az uniós polgárok kellőképpen 
tájékozottak legyenek a határokon átnyúló 
helyzetekben az uniós jog alapján őket 
megillető más jogaikról is. Ezek az 
információk azt is lehetővé fogják tenni, 
hogy a polgárok teljes körűen gyakorolják 
e jogaikat, amennyiben a szabad 
mozgáshoz való joguk alkalmazzásáról 

(12) Ahhoz azonban, hogy az uniós 
polgárok számára a szabad mozgáshoz való 
joguk gyakorlásáról megalapozott döntések 
meghozatalát lehetővé tegyék, nem 
elegendő magáról a szabad mozgáshoz 
való jogról tájékoztatni őket; lényeges, 
hogy az uniós polgárok kellőképpen 
tájékozottak legyenek a határokon átnyúló 
helyzetekben az uniós jog alapján őket 
megillető más jogaikról is. A mobilitás 
előnyeiről szóló megfelelő tájékoztatás és 
nagyobb ismeret ennek megfelelően 
alapvető fontosságú lehet, ha meg 
kívánjuk fékezni az EU-ból történő 
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döntenek. agyelszívást. Ezek az információk azt is 
lehetővé fogják tenni, hogy a polgárok 
teljes körűen gyakorolják e jogaikat, 
amennyiben a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazzásáról döntenek.

Or. el

Módosítás 54
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ahhoz azonban, hogy az uniós 
polgárok számára a szabad mozgáshoz való 
joguk gyakorlásáról megalapozott döntések 
meghozatalát lehetővé tegyék, nem 
elegendő magáról a szabad mozgáshoz 
való jogról tájékoztatni őket; lényeges, 
hogy az uniós polgárok kellőképpen 
tájékozottak legyenek a határokon átnyúló 
helyzetekben az uniós jog alapján őket 
megillető más jogaikról is. Ezek az 
információk azt is lehetővé fogják tenni, 
hogy a polgárok teljes körűen gyakorolják 
e jogaikat, amennyiben a szabad 
mozgáshoz való joguk alkalmazzásáról
döntenek.

(12) Ahhoz azonban, hogy az uniós 
polgárok számára a szabad mozgáshoz való 
joguk gyakorlásáról megalapozott döntések 
meghozatalát lehetővé tegyék, nem 
elegendő magáról a szabad mozgáshoz 
való jogról tájékoztatni őket; lényeges, 
hogy az uniós polgárok kellőképpen 
tájékozottak legyenek a határokon átnyúló 
helyzetekben az uniós jog alapján őket 
megillető más jogaikról, valamint az e 
jogokhoz kapcsolódó korlátozásokról is.
Ezek az információk, melyeket az Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhetővé kell 
tenni minden polgár számára, azt is 
lehetővé fogják tenni, hogy a polgárok 
teljes körűen gyakorolják és 
megkülönböztetéstől és egyenlőtlen 
bánásmódtól mentesen védjék e jogaikat, 
amennyiben a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazásáról döntenek.

Or. en

Módosítás 55
Philippe Boulland
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Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság által a polgárok 
tájékoztatása céljából beindított 
valamennyi weboldalt egyszerűsíteni kell, 
hogy azok hozzáférhetőbbé váljanak és 
képzettségre való tekintet nélkül minden 
munkavállaló számára megkönnyítsék a 
mobilitást.

Or. fr

Módosítás 56
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak, és fontosak az Unióba kirendelt 
munkavállalók számára is. Továbbá a 
szakmai képesítésük elismerésének 
megszerzéséhez való jogukról is 
tájékoztatni kell őket, valamint azokról a 
társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
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tehetik. valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik. Külön fellépések végrehajtásával 
lehetne növelni az önkéntes 
munkavégzéshez, a külföldi tanuláshoz, a 
másik tagállamban végzett szakmai 
gyakorlathoz vagy az uniós diákcsere-
programokban (Erasmus, Leonardo vagy 
Erasmus fiatal vállalkozóknak) való 
részvételhez kapcsolódó jogaik ismeretét.

Or. en

Módosítás 57
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik. Az uniós jogszabályok az adott 
ország állampolgáraival azonos 
bánásmódra jogosítják őket a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
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munkafeltételek tekintetében, anélkül, 
hogy munkavállalási engedélyt kellene 
kérniük, valamint az adókedvezmények 
tekintetében. Ha egy uniós polgár egy 
másik tagállamban dolgozik, 
családtagjainak joguk van –
nemzetiségüktől függetlenül – e 
tagállamban tartózkodni és dolgozni. A 
gyermekeknek joguk van az oktatáshoz.

Or. en

Módosítás 58
Danuta Jazłowiecka

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik. A polgárokat a nemzeti és európai 
képesítési keretrendszerre való hivatkozás 
révén tájékoztatni kell az általuk 
megszerzett képesítések elismerésére 
vonatkozó új lehetőségekről. Ez segíti a 
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személyes fejlődést és javítja a polgárok 
kilátásait és mobilitási lehetőségeit mind 
az oktatásban, mind a munkaerőpiacon.

Or. pl

Indokolás

A meglévő keretekre való hivatkozás mellett e tájékoztatásnak tartalmaznia kell a polgárok 
európai mobilitását támogató aktuális tevékenységek részleteit is. Ide tartozik a nemzeti és 
európai képesítési hálózat kiépítésének folyamata is.

Módosítás 59
Antigoni Papadopoulou

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni, hogy 
többletkövetelményeknek való megfelelés 
kényszere nélkül joguk van munkát 
vállalni azon ország állampolgáraiéval 
azonos feltételek mellett, ahol munkát 
keresnek; továbbá tájékoztatni kell őket a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjára vonatkozó uniós 
szabályokból eredő, a szociális biztonsági 
jogaik megszerzésére vagy megőrzésére 
vonatkozó jogaikról; ezek a szabályok 
biztosítják, hogy ne veszítsék el szociális 
biztonsági jogaikat, amikor úgy döntenek, 
hogy Európán belül mozognak. Továbbá a 
szakmai képesítésük elismerésének 
megszerzéséhez való jogukról is 
tájékoztatni kell őket, valamint azokról a 
társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
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megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

Or. en

Indokolás

A munkavállalók mibilitásának lényege, hogy bármely európai uniós országban joguk van 
munkát vállalni, vagyis bármely európai uniós polgár jelentkezhet bármely európai uniós 
országban meghirdetett állásra, kivéve egyes közszolgálati állások esetében, amelyek 
betöltését az adott ország állampolgáraira korlátozzák, amennyiben a munka része a tagállam 
érdekeinek védelme.

Módosítás 60
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik. A jobb tájékoztatás és a 
hatékonyabb ismeretterjesztés céljának 
elérése érdekében minden érdekelt 
szervezetet és szociális partnert 
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mozgósítani kell.

Or. el

Módosítás 61
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik. Ugyanakkor az idegennyelv-tudás 
(különösen a felnőttek körében) elégtelen 
szintje továbbra is a munkaerő-mobilitás 
egyik jelentős akadálya, ezért az idegen 
nyelvek tanulását európai szinten, aktívan 
támogatni kell;

Or. ro
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Módosítás 62
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról; 
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári 
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell előzetesen tájékoztatni a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációjára vonatkozó uniós 
szabályokból eredő, a szociális biztonsági 
jogaik megszerzésére vagy megőrzésére 
vonatkozó jogaikról; ezek a szabályok 
biztosítják, hogy ne veszítsék el szociális 
biztonsági jogaikat vagy egyénileg 
megszerzett jogaikat, amikor úgy 
döntenek, hogy Európán belül mozognak
vagy a kontinensen belül máshol 
vállalnak munkát. Továbbá a szakmai 
képesítésük elismerésének megszerzéséhez 
való jogukról is tájékoztatni kell őket, 
valamint azokról a társadalmi és 
állampolgári kompetenciákról, amelyek 
„Az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges kulcskompetenciákról” szóló 
európai keretrendszer részét képezik, és 
amelyek a civil életben való teljes körű 
részvételüket, valamint az uniós jog 
alapján őket megillető jogok gyakorlását 
lehetővé tehetik.

Or. nl

Módosítás 63
Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szabad mozgáshoz való jog 
magában foglalja, hogy az egész életen át 
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tartó tanulással és a szakképzéssel 
kapcsolatos stratégiákat európai szinten 
igazítsák a munkaerő-piaci 
fejleményekhez, és biztosítsanak 
átváltható készségeket, melyek a földrajzi 
kiterjedés és a tudás szempontjából 
nagyobb területet fednek le, hogy a 
készségek megfelelően igazodjanak a 
munkaerő-piaci kínálathoz; Ezzel 
összefüggésben ösztönözni kell az 
iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 
oktatásba, a szakképzésbe, a szakmai 
tapasztalatmegosztásba és az összehangolt 
intézkedésekbe való beruházásokat a 
munkerő-mobilitási folyamat felgyorsítása 
céljából;

Or. ro

Módosítás 64
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Hangsúlyozandó, hogy a mobilitást 
támogató intézkedések elsősorban a 
tanulmányi végzettséggel rendelkező 
polgárokra összpontosultak. Itt az ideje 
tehát, hogy az Unió a legkevésbé képzett 
munkavállalók előtt is megnyissa a 
mobilitás lehetőségét új csereprogramok 
létrehozása révén, illetve világosan 
szerkesztett, felhasználóbarát weblapokon 
keresztül.

Or. fr

Módosítás 65
Evelyn Regner
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Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ebben az összefüggésben a polgárok 
szintén tájékozottabbak kell, hogy 
legyenek azon jogaikról, amelyek az 
Európai Unió területén bármilyen 
közlekedési eszközt használó utasként, 
illetve határokon átnyúló módon 
fogyasztóként megilletik őket. Ha biztosak 
abban, hogy a fogyasztói jogaikat 
hatékonyan védik, jobban hozzá fognak 
járulni ahhoz, hogy az áruk és 
szolgáltatások egész Európára kiterjedő 
piaca a teljes lehetséges mértékben 
kifejlődjön, és jobban fogják élvezni annak 
előnyeit. Ugyanezt a gondolatmenetet 
követve, a polgárok tájékozottabbak kell, 
hogy legyenek az általános 
termékbiztonsági és piacfelügyeleti 
szabályokról, hogy tudatában legyenek 
annak, ahogyan az EU egész területén 
védik az egészségüket és a jogaikat, 
különösen olyan veszélyek és kockázatok 
ellen, amelyekkel szemben mint egyének 
nem tudnak védekezni. Fontos lenne 
továbbá növelni a polgárok ismereteit a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz 
való jogaikról, annak érdekében, hogy 
teljes mértékben élvezhessék az európai 
határokon átnyúló biztonságos és jó 
minőségű egészségügyi ellátások előnyeit.

(14) Ebben az összefüggésben a polgárok 
szintén tájékozottabbak kell, hogy 
legyenek azon jogaikról, amelyek az 
Európai Unió területén bármilyen 
közlekedési eszközt használó utasként, 
illetve határokon átnyúló módon 
fogyasztóként megilletik őket. Ha biztosak 
abban, hogy a fogyasztói jogaik a 
legmagasabb fokú védelemben 
részesülnek, jobban hozzá fognak járulni 
ahhoz, hogy az áruk és szolgáltatások 
egész Európára kiterjedő piaca a teljes 
lehetséges mértékben kifejlődjön, és 
jobban fogják élvezni annak előnyeit. 
Ugyanezt a gondolatmenetet követve, a 
polgárok tájékozottabbak kell, hogy 
legyenek az általános termékbiztonsági és 
piacfelügyeleti szabályokról, hogy 
tudatában legyenek annak, ahogyan az EU 
egész területén védik az egészségüket és a 
jogaikat, különösen olyan veszélyek és 
kockázatok ellen, amelyekkel szemben 
mint egyének nem tudnak védekezni. 
Fontos lenne továbbá növelni a polgárok 
ismereteit a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátáshoz való jogaikról, 
annak érdekében, hogy teljes mértékben 
élvezhessék az európai határokon átnyúló 
biztonságos és jó minőségű egészségügyi 
ellátások előnyeit.

Or. de

Módosítás 66
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ebben a vonatkozásban elsődleges 
fontosságú az Uniós polgárok számára 
garantált választójogról való tájékozottság. 
Az uniós polgároknak teljes mértékben 
tudatában kell lenniük annak, hogy 
választásra jogosultak és választhatók a 
lakóhelyük szerinti tagállam európai 
parlamenti és helyhatósági választásain. 
Ezzel egyidejűleg a politikai részvétel 
hozzájárulhat az uniós polgárok azon 
tagállam társadalmában való 
integrációjához, amelyet lakóhelyükként 
választottak.

(15) Ebben a vonatkozásban elsődleges 
fontosságú az Uniós polgárok számára 
garantált választójogról való tájékozottság. 
Az uniós polgároknak teljes mértékben 
tudatában kell lenniük annak, hogy 
választásra jogosultak és választhatók a 
lakóhelyük szerinti tagállam európai 
parlamenti és helyhatósági választásain. A 
polgárokat (tekintet nélkül arra, hogy 
politikai pártokba, egyesületekbe, nem 
kormányzati szervezetekbe vagy 
kezdeményezésekbe szerveződnek-e) 
megfelelően tájékoztatni kell arról, milyen 
lehetőségeik nyílnak az európai politikai 
döntéshozatalban való tevőleges 
részvételre. Ezzel egyidejűleg a politikai 
részvétel hozzájárulhat az uniós polgárok 
azon tagállam társadalmában való 
integrációjához, amelyet lakóhelyükként 
választottak.

Or. de

Módosítás 67
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 
hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
jog gyakorlásának megkönnyítéséhez.

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 
hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
jog gyakorlásának megkönnyítéséhez, 
illetve az európai szolidaritás, az európai 
identitás és az európai értékek ismerete 
megerősítéséhez.

Or. de
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Módosítás 68
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2013-as év az uniós polgárság 1993. 
november 1-jén hatályba lépett Maastrichti 
Szerződés által történt létrehozásának 20. 
évfordulója lesz. A polgárok európai éve 
során az uniós polgárságról szóló jelentés 
nyomon követése el fog készülni, valamint 
egy cselekvési terv, amely a polgároknak 
uniós polgárként a jogaik gyakorlásában 
útját álló, fennmaradó akadályok 
megszüntetésének befejezésére irányul. Ez 
az európai év megismerteti majd az uniós 
polgárságot és annak az egyéneket érintő 
konkrét előnyeit, többek között 
szemléltetve az uniós szakpolitikáknak a 
polgárok életében kézzelfoghatóan 
tapasztalható hatásait, különösen a jogaik 
gyakorlásában tapasztalható akadályok 
megszüntetése szempontjából.

(18) A 2013-as év az uniós polgárság 1993. 
november 1-jén hatályba lépett Maastrichti 
Szerződés által történt létrehozásának 20. 
évfordulója lesz. A polgárok európai éve 
során az uniós polgárságról szóló jelentés 
nyomon követése el fog készülni, valamint 
egy cselekvési terv, amely a polgároknak 
uniós polgárként a jogaik gyakorlásában 
útját álló, fennmaradó akadályok 
megszüntetésének befejezésére irányul. Ez 
az európai év megismerteti majd az uniós 
polgárságot és annak az egyéneket érintő 
konkrét előnyeit, többek között 
szemléltetve az uniós szakpolitikáknak a 
polgárok életében kézzelfoghatóan 
tapasztalható hatásait, különösen a jogaik 
gyakorlásában tapasztalható akadályok 
megszüntetése szempontjából. Az európai 
uniós polgárok mobilitásának 
megerősítéséhez szükséges az egységes 
piac megteremtése, illetve az európai 
uniós jogszabályok tevőleges és helyes 
végrehajtása a szabad mozgáshoz való 
jogot magában foglaló összes területen, 
figyelembe véve a szociális szempontokat 
és a munkaerőpiacra gyakorolt hatásokat. 
A szabad mozgáshoz való jog nem létezhet 
a szociális jogok, a szakszervezeti jogok és 
a szociális védelem elismerése nélkül.

Or. en

Módosítás 69
Birgit Sippel
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Határozatra irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az elmúlt években ugyanakkor 
Unió-szerte komoly nehézségekbe 
ütköztek a szakszervezetek és a 
munkavállalók a migráns és mobil 
munkavállalókra (köztük a kiküldött 
munkavállalókra) vonatkozó egyenlő 
bánásmód, szociális jogok és szociális 
védelem elismerése, alkalmazása és 
végrehajtása terén. Ez pedig kihívás elé 
állította a szociális rendszereket és a 
szakszervezeti mozgalmat.

Or. en

Módosítás 70
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18 b) Az új tagállamokból származó 
uniós polgárokra részben továbbra is 
átmeneti szabályok érvényesek a 
munkavállalási jog és a másik 
tagállamban való szabad tartózkodás 
tekintetében. Az átmeneti időszakot nem 
alkalmazó országok pozitív tapasztalata 
igazolja, hogy a munkavállalók unióbeli 
szabad mozgása nem gyakorol káros 
hatást a munkaerőpiacra vagy a 
munkabérekre.

Or. en

Módosítás 71
Heinz K. Becker
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Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A polgárok jogainak, köztük a 
lakóhelyük szerinti tagállamban őket 
megillető választójognak a megismertetése 
a 2014. évi európai parlamenti választások 
miatt is fontos. Az ilyen ismeretterjesztő 
fellépések hatása megsokszorozható, ha a 
választások előtti időszakban más uniós 
intézmények, nevezetesen az Európai 
Parlament, valamint a tagállamok 
végrehajtásra kerülő vonatkozó 
intézkedéseit szorosan koordinálják, illetve 
a szinergiák révén.

(19) A polgárok jogainak, köztük a 
lakóhelyük szerinti tagállamban őket 
megillető választójognak a megismertetése 
a 2014. évi európai parlamenti választások 
miatt is fontos. Az ilyen ismeretterjesztő 
fellépések hatása megsokszorozható, ha a 
választások előtti időszakban más uniós 
intézmények, nevezetesen az Európai 
Parlament, valamint a tagállamok 
végrehajtásra kerülő vonatkozó 
intézkedéseit szorosan koordinálják, illetve 
a szinergiák révén. Az összes tagállam 
közérdekű televíziós, rádiós és internetes 
szolgáltatói által nyújtott, európai uniós 
ügyekről szóló, változatos és hatékony 
tájékoztatás és a média jobb 
együttműködése (pl. a Euronews adóval) 
sikeresen javíthatná a polgárok számára 
elérhető információáramlást.

Or. de

Módosítás 72
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A polgárokban az uniós polgári 
jogaiknak a tudatosításáért a tagállamokat 
terheli az elsődleges felelősség; az uniós 
szintű fellépés kiegészíti és kipótolja ebben 
a vonatkozásban a nemzeti fellépéseket, 
amint az az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által 2008. október 22-én aláírt 
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai 
nyilatkozatban is hangsúlyozásra került.

(22) A polgárokban az uniós polgári 
jogaiknak a tudatosításáért a tagállamokat 
terheli az elsődleges felelősség, 
amelyeknek maradéktalanul teljesíteniük 
kell kötelességeiket és meg mell 
mutatniuk, hogy tudatában vannak közös 
Európánkért viselt felelősségüknek. 
Ennek része a kapcsolódó információk 
hatékony áramoltatása és az európai 
intézmények tevékenységéről szóló célzott 
tájékoztatás. Az uniós szintű fellépés 
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kiegészíti és kipótolja ebben a 
vonatkozásban a nemzeti fellépéseket, 
amint az az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által 2008. október 22-én aláírt 
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai 
nyilatkozatban is hangsúlyozásra került.

Or. de

Módosítás 73
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogukat. Ebben az összefüggésben az 
európai év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében.

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogukat. Ebben az összefüggésben az 
európai év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében. Ugyanakkor az 
állandó tartózkodási engedéllyel 
rendelkező harmadik országbeli polgárok 
és az uniós polgárok családtagjai jogait is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 74
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogukat és 
általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében való 
részvételhez való jogukat;

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogukat és 
általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében és az 
unióbeli demokratikus
véleményformálásban való részvételhez 
való jogukat;

Or. de

Módosítás 75
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogukat és 
általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében való 
részvételhez való jogukat;

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz, 
tartózkodáshoz, tanuláshoz és munkához
való jogukat és általánosabban a határokon 
átnyúló helyzetekben biztosított jogaikat, 
beleértve az Unió demokratikus életében 
való részvételhez való jogukat;

Or. en

Módosítás 76
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal, – megismertetni az uniós polgárokkal, 
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hogy hogyan tudnak kézzelfoghatóan 
részesülni az uniós jogok és szakpolitikák 
előnyeiből, amikor egy másik tagállamban 
élnek, valamint az aktív részvételüket 
ösztönözni az Unió szakpolitikáival és 
ügyeivel foglalkozó civil fórumokon;

hogy hogyan tudnak kézzelfoghatóan 
részesülni az uniós jogok és szakpolitikák 
előnyeiből, akár otthon, akár egy másik 
tagállamban élnek és dolgoznak, hogyan 
gyakorolhatják ténylegesen jogaikat, 
valamint az aktív részvételüket ösztönözni 
az Unió szakpolitikáival és ügyeivel 
foglalkozó civil fórumokon;

Or. en

Módosítás 77
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal, 
hogy hogyan tudnak kézzelfoghatóan 
részesülni az uniós jogok és szakpolitikák 
előnyeiből, amikor egy másik tagállamban 
élnek, valamint az aktív részvételüket 
ösztönözni az Unió szakpolitikáival és
ügyeivel foglalkozó civil fórumokon;

– megismertetni az uniós polgárokkal, 
hogy hogyan tudnak kézzelfoghatóan 
részesülni az uniós jogok és szakpolitikák 
előnyeiből, amikor egy másik tagállamban 
élnek, valamint az aktív részvételüket 
ösztönözni az Unió szakpolitikáival,
ügyeivel és politikai folyamataival 
foglalkozó civil fórumokon;

Or. de

Módosítás 78
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni a polgárokkal az illegális 
munkavállalásban rejlő kockázatokat és a 
legális foglalkoztatás előnyeit (az adózás, 
társadalombiztosítás, szakképzés, 
állampolgársághoz való jog, lakhatás, 
családegyesítés, a gyerekek iskoláztatása 
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és szakmai képzése a rendelkezésre álló 
eszközök (EURES, stb.) révén).).

Or. fr

Módosítás 79
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabad mozgáshoz való jog, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

– a szabad mozgáshoz való jognak, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi 
kohézió, a szociális integrációs, a 
foglalkoztatás, a minőségi oktatás és az 
uniós polgárok közötti kölcsönös megértés 
erősítésére, valamint a polgárok és az Unió 
közötti kapcsolat elmélyítésére tekintettel.

Or. el

Módosítás 80
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabad mozgáshoz való jog, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

– a szabad mozgáshoz való jognak mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
és alapvető szabadságjognak a hatásával, 
illetve a benne rejlő lehetőségekkel 
kapcsolatban vitát ösztönözni, különösen a 
társadalmi kohézió és az uniós polgárok 
közötti kölcsönös megértés erősítésére, 
valamint a polgárok és az Unió közötti 
kapcsolat elmélyítésére tekintettel.
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Or. en

Módosítás 81
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabad mozgáshoz való jog, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

– a szabad mozgáshoz való jognak mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel (és a tagállamok általi 
végrehajtásával) kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

Or. en

Módosítás 82
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2012 folyamán a Bizottság az egész 
EU-ra kiterjedő versenyt szervez a 
polgárok európai éve logójának 
megtervezésére. 

Or. fr

Módosítás 83
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget 
célzó tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok;

– a nagy nyilvánosságot, illetve – egyenlő 
alapon, hátrányos megkülönböztetés 
nélkül– közelebbről meghatározott 
közönséget –például a fogyatékossággal 
élőket, kiszolgáltatott csoportokat, 
harmadik országbeli állampolgárokat, 
romákat vagy a jövőbeli tagállamok 
polgárait – célzó tájékoztató, oktató és 
figyelemfelhívó kampányok az Unió 
minden nyelvén;

Or. en

Módosítás 84
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget 
célzó tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok;

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget (pl. 
hátrányos helyzetű csoportokat – alacsony 
iskolai végzettségű embereket, időseket 
vagy fogyatékossággal élőket) célzó 
tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok;

Or. en

Módosítás 85
Konstantinos Poupakis

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget 
célzó tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok;

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget 
célzó tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok a szociális partnerek aktív 
részvételével;

Or. el

Módosítás 86
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nemzeti, regionális, helyi közigazgatások 
és egyéb szervezetek közötti 
információcsere, tapasztalatcsere, 
valamint a helyes gyakorlatok cseréje;

– meghatározott, igen gyakran frissített 
internetes portál létrehozása, hogy a 
nemzeti, regionális és helyi közigazgatások 
közzé tudják tenni a munkaerőt kereső 
foglalkoztatási ágazatokra vonatkozó 
információkat; 

Or. fr

Módosítás 87
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nemzeti, regionális, helyi közigazgatások
és egyéb szervezetek közötti 
információcsere, tapasztalatcsere, valamint 
a helyes gyakorlatok cseréje;

– nemzeti, regionális, helyi közigazgatások 
és egyéb szervezetek közötti (pozitív és 
negatív tartalmú) információcsere, 
tapasztalatcsere, valamint a helyes 
gyakorlatok cseréje;

Or. en



AM\887369HU.doc 49/56 PE478.530v01-00

HU

Módosítás 88
Kinga Göncz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
fontosságával és előnyeivel, valamint 
nagyobb általánosságban az uniós polgárok 
polgári jogaival kapcsolatos vita 
ösztönzésére és ezekkel kapcsolatban 
figyelemfelhívás;

– konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
gyakorlásának fontosságával, előnyeivel 
és akadályaival, valamint nagyobb 
általánosságban az uniós polgárok polgári 
jogaival kapcsolatos vita ösztönzésére és 
ezekkel kapcsolatban figyelemfelhívás;

Or. en

Módosítás 89
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
előnyeivel kapcsolatos ismeretek 
terjesztésére, figyelmeztetve a külföldön 
gyermekfelügyelőként, au-pairként, 
dadaként vagy nővérként elhelyezkedő női 
munkavállalókat a fekete foglalkoztatás 
esetleges veszélyeire, illetve akár a 
prostitúcióra és az erőszak más formáira, 
hiszen őket gyakran magánszemélyek 
alkalmazzák, ezért szerződés nélkül vagy 
illegálisan dolgoznak, következésképpen 
nem részesülnek a 
társadalombiztosításhoz kapcsolódó 
jogokban és kedvezményekben, 
egészségügyi ellátásban stb.

Or. en



PE478.530v01-00 50/56 AM\887369HU.doc

HU

Módosítás 90
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az uniós polgárok jogaival foglalkozó 
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a 
többnyelvű Europe Direct és az „Önök 
Európája” elnevezésű internetes portál 
szerepének és ismertségének megerősítése;

– az uniós polgárok jogaival foglalkozó 
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a 
többnyelvű Europe Direct és az „Önök 
Európája” elnevezésű internetes portál 
szerepének és ismertségének megerősítése, 
különösen a digitális kommunikációs 
eszközök és közösségi hálózatok nagyobb 
mértékű felhasználásával;

Or. en

Módosítás 91
Ria Oomen-Ruijten

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az uniós polgárok jogaival foglalkozó 
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a 
többnyelvű Europe Direct és az „Önök 
Európája” elnevezésű internetes portál 
szerepének és ismertségének megerősítése;

– az uniós polgárok jogaival és 
lehetőségeivel foglalkozó „egyablakos 
ügyintézési” információs rendszer 
kulcsfontosságú elemeiként a többnyelvű 
Europe Direct, az EURES internetes 
portál és az „Önök Európája” elnevezésű 
internetes portál szerepének és 
ismertségének megerősítése;

Or. nl

Módosítás 92
Antigoni Papadopoulou
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az EURES hálózat szerepének erősítése 
a más uniós vagy EGT-tagállamban 
munkát kereső uniós polgárok segítése 
céljából;

Or. en

Indokolás

Az EURES hálózatot az Európai Bizottság hozta létre azzal a céllal, hogy tájékoztatást 
nyújtson az Európai Unióban meghirdetett álláslehetőségekről, illetve a jogszabályokról, 
társadalombiztosításról, életkörülményekről, adókról, fizetési szintekről és szerződésekről. A 
munkavállalók mobilitásának biztosításában játszott szerepe nélkülözhetetlen.

Módosítás 93
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a polgárok európai napjának bevezetése 
az uniós polgárság 1993. november elsejei 
bevezetésének évfordulóján, a polgárok 
európai évének megerősítése és sikerének 
folytatása céljából.

Or. en

Módosítás 94
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a polgároknak az európai uniós politika 
formálásába való közvetlen 
bekapcsolódását lehetővé tévő eszköz, az 
európai polgári kezdeményezés 
fontosságának hangsúlyozása;

Or. de

Módosítás 95
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az európai uniós intézmények 
tevékenységéről szóló átfogó és objektív 
tájékoztatás követelményének bevezetése a 
tagállamokban;

Or. de

Módosítás 96
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a polgárok jobb tájékoztatása az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciók 
benyújtásának joga, illetve az európai 
ombudsmanhoz folyamodás joga 
tekintetében;

Or. de
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Módosítás 97
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az Európai Parlament Petíciós 
Bizottsága és az európai ombudsman 
megismertetését szolgáló tájékoztató 
kampányok; 

Or. fr

Módosítás 98
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az EURES weblap modernizálása 
felhasználóbarátabbá tétele és rendszeres 
frissítésének javítása érdekében, illetve 
tájékoztatási kampány láthatóbbá tétele 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 99
Philippe Boulland

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztatási kampány a NARIC weblap 
(diplomák és végzettségek elismerése) 
láthatóságának, elérhetőségének és 
többnyelvűségének növelése érdekében;
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Or. fr

Módosítás 100
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kezdeményezések végrehajtása során az
Európai Bizottság és a tagállamok 
gondoskodnak a civil társadalom 
képviselői, például a szociális partnerek 
aktív bevonásáról.

Or. en

Módosítás 101
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság és a tagállamok más
tevékenységeket is megjelölhetnek, mint 
az európai év célkitűzéseihez hozzájáruló 
tevékenységeket, és azon tevékenységek 
reklámozása során megengedhetik az 
európai év elnevezés használatát, 
amennyiben azok a (2) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításához hozzájárulnak.

(3) A Bizottságot és a tagállamokat 
felszólítják, hogy jelöljenek meg kiegészítő
tevékenységeket, mint az európai év 
célkitűzéseihez hozzájáruló 
tevékenységeket, és engedélyezzék e
tevékenységek reklámozása során az 
európai év elnevezés használatát, 
amennyiben azok a (2) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések 
megvalósításához hozzájárulnak.

Or. de

Módosítás 102
Jean Lambert
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal is szorosan 
együttműködik.

A Bizottság az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal, valamint a szociális 
partnerekkel is szorosan együttműködik.

Or. en

Módosítás 103
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel 
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában.

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel 
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában. A 
Bizottság szorosan együttműködik a civil 
társadalmi szervezetekkel és a 
polgárokkal.
A Bizottság szorosan együttműködik a 
meghatározott közönséget – például a 
fogyatékossággal élőket, a kiszolgáltatott 
csoportokat, a harmadik országbeli 
állampolgárokat, a romákat és a jövőbeni 
tagállamok polgárait – képviselő 
szervezetekkel.

Or. en

Módosítás 104
Heinz K. Becker
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Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A Bizottság és a Tanács biztosítja, hogy 
megfelelő költségvetési források álljanak 
rendelkezésre a polgárok európai éve 
(2013) megrendezése céljából és az ehhez 
kapcsolódó tevékenységek számára az év 
célkitűzéseinek elérése érdekében.

Or. de

Módosítás 105
Birgit Sippel

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának 2014. december 31-ig 
jelentést nyújt be az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és általános értékeléséről.

A Bizottság 2014. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának az e határozatban foglalt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről, 
amely jelentés az e területen végrehajtott 
jövőbeli uniós politikák, intézkedések és 
cselekvések alapjául szolgál. A polgárok 
európai évének tapasztalatai nyomán a 
jelentés ötleteket és javaslatokat is 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet 
jobban tájékoztatni a polgárokat jogaikról 
a polgárok 2013-as európai évének vége 
után is.

Or. en


