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Módosítás 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapcsolattartó hivatalok szerepe Az illetékes hatóságok és a kapcsolattartó 
hivatalok szerepe

Or. en

Módosítás 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95/46/EK irányelvvel összhangban, 
továbbra is a tagállamok felelnek végső 
soron az adatvédelem biztosításáért és az 
érintett személyek törvényes jogaiért, és e 
tekintetben megfelelő mechanizmusokat 
alakítanak ki.

Or. en

Módosítás 410
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
céljából a tagállamok a tagállami 

Ennek az irányelvnek a végrehajtása 
céljából a tagállamok a tagállami 
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jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően kijelölnek egy vagy több 
illetékes hatóságot, amelyek között a 
96/71/EK irányelv 4. cikében említett 
kapcsolattartó hivatal(ok) is lehet(nek).

jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak 
megfelelően kijelölnek egy vagy több 
illetékes hatóságot, amelyek között a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
kapcsolattartó hivatal(ok) is lehet(nek).

A kapcsolattartó hivatal fő feladata, hogy 
információval szolgáljon a foglalkoztatási 
feltételekről és szabályokról. A fent 
említett szabályok alkalmazásának 
nyomon követését elláthatják a 
kapcsolattartó hivatalok vagy más 
ellenőrző hatóságok.

Or. hu

Módosítás 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok elérhetőségi adatait 
a tagállamok továbbítják a Bizottságnak és 
a többi tagállamnak. A Bizottság 
közzéteszi és rendszeresen frissíti az 
illetékes hatóságok és a kapcsolattartó 
hivatalok listáját.

Az illetékes hatóságok elérhetőségi adatait 
a tagállamok továbbítják a Bizottságnak és 
a többi tagállamnak, és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik azokat. A Bizottság 
közzéteszi és rendszeresen frissíti az 
illetékes hatóságok és a kapcsolattartó 
hivatalok listáját. A tagállamok és az uniós 
intézmények tiszteletben tartják az egyes 
tagállamok által az illetékes hatóság 
kijelölése tekintetében hozott döntést.

Or. en

Módosítás 412
Jean-Pierre Audy

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

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 
hozzáférhető módon általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 
hozzáférhető módon általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására. A szolgáltató vagy 
munkavállaló származási országának 
gondoskodnia kell a foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információknak a munkavállaló nyelvére 
történő lefordításáról.

Or. fr

Módosítás 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó foglalkoztatási szabályokra és 
feltételekre vonatkozó információk 
világosak, átláthatóak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 
hozzáférhető módon és ingyenesen 
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hozzáférhető módon általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

általánosan elérhetők legyenek olyan 
formátumban és internet-szabvány szerint, 
amely a fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférést biztosít, továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 
hozzáférhető módon általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átláthatóak, 
átfogóak, valamint távolról, elektronikus 
formában, könnyen hozzáférhető módon és 
ingyenesen általánosan elérhetők legyenek 
olyan formátumban és internet-szabvány 
szerint, amely a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférést biztosít, továbbá 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

Or. en
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Módosítás 415
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átfogóak, valamint 
távolról, elektronikus formában, könnyen 
hozzáférhető módon általánosan elérhetők 
legyenek olyan formátumban és internet-
szabvány szerint, amely a fogyatékossággal 
élők számára is hozzáférést biztosít, 
továbbá annak biztosítása érdekében, hogy 
a kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak biztosítása érdekében, hogy 
a szolgáltatók által alkalmazandó és 
betartandó, a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokra és feltételekre vonatkozó 
információk világosak, átláthatóak,
átfogóak, valamint távolról, elektronikus 
formában, könnyen hozzáférhető módon 
általánosan elérhetők legyenek olyan 
formátumban és internet-szabvány szerint, 
amely a fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférést biztosít, továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
kapcsolattartó hivatalok és a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében említett 
egyéb illetékes tagállami szervek képesek 
legyenek feladataik hatékony 
végrehajtására.

Or. de

Módosítás 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság és a tagállamok – uniós 
és nemzeti szinten egyaránt – pénzügyi 
támogatást nyújtanak a vonatkozó 
szociális partnerek arra irányuló közös 
kezdeményezéseihez, hogy közös 
eszközöket alakítsanak ki, amelyek célja a 
vállalkozások és munkavállalók 
tájékoztatása az alkalmazandó 
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szabályokról és feltételekről, amelyeket a 
96/71/EK irányelvnek megfelelően 
tiszteletben kell tartani.

Or. en

Módosítás 417
Edit Bauer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információk terén a teljes körű 
hozzáférhetőség és jogbiztonság 
garantálása érdekében csak a 96/71/EK 
irányelv 3. cikkében említett azon 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kell a munkavállalók kiküldetése 
szempontjából kötelező érvényűnek 
tekintetni, amelyeket a nyilvánosság 
számára elérhetővé tesznek.
E foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket egy egységes hivatalos nemzeti 
honlapra is fel kell tenni.

Or. en

Módosítás 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az információkhoz való hozzáférés 
további javítása érdekében a tagállamok 
megvalósítják a következőket:

(2) Az információkhoz való hozzáférés 
további javítása érdekében a tagállamok a 
96/71/EK irányelv 4. cikkében 
megállapított elveknek megfelelően 
megvalósítják a következőket:
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Or. en

Módosítás 419
Traian Ungureanu

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon, 
hogy mely foglalkoztatási szabályok és 
feltételek és/vagy a (nemzeti és/vagy 
regionális) jogszabályok mely részei 
alkalmazandók a területükre kiküldött 
munkavállalókra;

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon, 
valamint kijelölt munkaerő-közvetítő 
ügynökségek vagy kapcsolattartó pontok 
révén, hogy mely foglalkoztatási szabályok 
és feltételek és/vagy a (nemzeti és/vagy 
regionális) jogszabályok mely részei 
alkalmazandók a területükre kiküldött 
munkavállalókra;

Or. en

Módosítás 420
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon, 
hogy mely foglalkoztatási szabályok és 
feltételek és/vagy a (nemzeti és/vagy 
regionális) jogszabályok mely részei 
alkalmazandók a területükre kiküldött 
munkavállalókra;

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon 
és adott esetben más megfelelő 
kommunikációs csatornán, hogy mely 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
és/vagy a (nemzeti és/vagy regionális) 
jogszabályok mely részei alkalmazandók a 
területükre kiküldött munkavállalókra;

Or. de
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Módosítás 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon, 
hogy mely foglalkoztatási szabályok és 
feltételek és/vagy a (nemzeti és/vagy 
regionális) jogszabályok mely részei 
alkalmazandók a területükre kiküldött 
munkavállalókra;

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon 
és egyéb módokon, hogy mely 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
és/vagy a (nemzeti és/vagy regionális) 
jogszabályok mely részei alkalmazandók a 
területükre kiküldött munkavállalókra;

Or. en

Módosítás 422
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon, 
hogy mely foglalkoztatási szabályok és 
feltételek és/vagy a (nemzeti és/vagy 
regionális) jogszabályok mely részei 
alkalmazandók a területükre kiküldött 
munkavállalókra;

a) egyértelműen, részletesen, 
felhasználóbarát módon és hozzáférhető 
formátumban jelzik a nemzeti honlapokon 
és egyéb módokon, hogy mely 
foglalkoztatási szabályok és feltételek 
és/vagy a (nemzeti és/vagy regionális) 
jogszabályok mely részei alkalmazandók a 
területükre kiküldött munkavállalókra;

Or. de

Módosítás 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

aa) biztosítják, hogy a tagállam szerveket 
bízzon meg a kiküldő vállalkozások és a 
kiküldött munkavállalóknak a 96/71/EK 
irányelv szerinti jogaikra és 
kötelezettségeikre vonatkozó minden 
szükséges információval történő 
ellátásával. A nemzeti hagyományok 
szerint e feladattal – teljes körűen vagy 
részlegesen – a szociális partnerek is 
megbízhatóak, illetve támogatást 
nyújthatnak a megbízott szervek számára; 

Or. en

Módosítás 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy internetes 
honlapokon általánosan elérhetővé tegyék 
az arra vonatkozó információkat, hogy 
mely kollektív szerződések alkalmazandók 
(és mely személyekre), és a másik 
tagállamból származó szolgáltatóknak 
mely foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket kell alkalmazniuk a 
96/71/EK irányelv szerint, és lehetőség 
szerint megadják a meglévő 
internetcímekre és más kapcsolattartók, 
különösen a vonatkozó szociális partnerek 
internetcímére mutató hivatkozásokat;

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy weboldalakon és 
egyéb módokon általánosan elérhetővé 
tegyék az arra vonatkozó információkat, 
hogy mely kollektív szerződések 
alkalmazandók (és mely személyekre), és 
lehetőség szerint megadják a meglévő 
internetcímekre és más kapcsolattartók, 
különösen a vonatkozó szociális partnerek 
internetcímére mutató hivatkozásokat;

Or. en
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Módosítás 425
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy internetes 
honlapokon általánosan elérhetővé tegyék 
az arra vonatkozó információkat, hogy 
mely kollektív szerződések alkalmazandók 
(és mely személyekre), és a másik 
tagállamból származó szolgáltatóknak 
mely foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket kell alkalmazniuk a 
96/71/EK irányelv szerint, és lehetőség 
szerint megadják a meglévő 
internetcímekre és más kapcsolattartók, 
különösen a vonatkozó szociális partnerek 
internetcímére mutató hivatkozásokat;

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy internetes 
honlapokon és egyéb módokon általánosan 
elérhetővé tegyék az arra vonatkozó 
információkat, hogy mely kollektív 
szerződések alkalmazandók (és mely 
személyekre), és a másik tagállamból 
származó szolgáltatóknak mely 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kell alkalmazniuk a 96/71/EK irányelv 
szerint, és lehetőség szerint megadják a 
meglévő internetcímekre és más 
kapcsolattartók, különösen a vonatkozó 
szociális partnerek internetcímére mutató 
hivatkozásokat;

Or. de

Módosítás 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy internetes 
honlapokon általánosan elérhetővé tegyék 
az arra vonatkozó információkat, hogy 
mely kollektív szerződések alkalmazandók 
(és mely személyekre), és a másik 
tagállamból származó szolgáltatóknak 
mely foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket kell alkalmazniuk a 
96/71/EK irányelv szerint, és lehetőség 
szerint megadják a meglévő 
internetcímekre és más kapcsolattartók, 

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy internetes 
honlapokon és egyéb módokon általánosan 
elérhetővé tegyék az arra vonatkozó 
információkat, hogy mely kollektív 
szerződések alkalmazandók (és mely 
személyekre), és a másik tagállamból 
származó szolgáltatóknak mely 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kell alkalmazniuk a 96/71/EK irányelv 
szerint, és lehetőség szerint megadják a 
meglévő internetcímekre és más 
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különösen a vonatkozó szociális partnerek 
internetcímére mutató hivatkozásokat;

kapcsolattartók, különösen a vonatkozó 
szociális partnerek internetcímére mutató 
hivatkozásokat;

Or. en

Módosítás 427
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
kívánt uniós hivatalos nyelven, lehetőség 
szerint egy olyan összefoglaló 
kiadványban, amelyben az alkalmazandó 
legfontosabb foglalkoztatási feltételek 
szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban; a 
munkafeltételekkel és a szociális 
körülményekkel, többek között a 
munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos részletes 
információkat különböző kommunikációs 
eszközök és kapcsolattartók révén a 
foglalkoztatottak számára könnyen 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. de

Módosítás 428
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
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szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

kívánt hivatalos európai uniós nyelven, 
lehetőség szerint egy olyan összefoglaló 
kiadványban, amelyben az alkalmazandó 
legfontosabb foglalkoztatási feltételek 
szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban; a 
foglalkoztatási és szociális feltételekről -
ideértve a munkahelyi egészségvédelemről 
és biztonságról szóló további részletes 
információkat – különféle 
kommunikációs csatornákon, többek 
között a kapcsolattartási pontokon 
keresztül könnyen és ingyenesen 
hozzáférhetővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
kért hivatalos európai uniós nyelven, 
lehetőség szerint egy olyan összefoglaló 
kiadványban, amelyben az alkalmazandó 
legfontosabb foglalkoztatási feltételek 
szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban; a 
foglalkoztatási és szociális feltételekről, 
köztük a munkahelyi egészségvédelemről 
és biztonságról szóló további részletes 
információkat különféle kommunikációs 
csatornákon, többek között a 
kapcsolattartó pontokon keresztül 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni;

Or. en
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Módosítás 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
fogadó tagállam által kiválasztott 
legfontosabb nyelveken, lehetőség szerint 
egy olyan összefoglaló kiadványban, 
amelyben az alkalmazandó legfontosabb 
foglalkoztatási feltételek szerepelnek, és 
amely ismerteti a panasztételi eljárásokat, 
illetve a feltételek teljesítésének 
elmulasztása esetén alkalmazandó 
bírósági eljárásokat és szankciókat, 
valamint kérésre a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférhető formátumban;

Or. en

Módosítás 431
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára 
azon tagállam nemzeti nyelvén vagy 
nyelvein, ahonnan a munkavállalót 
kiküldik, továbbá a munkavállaló és a 
szolgáltató származása szerinti tagállam 
nemzeti nyelvén, valamint angolul, tehát 
nem csak a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti ország nemzeti nyelvén vagy 
nyelvein, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
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feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

Or. en

Módosítás 432
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára 
angolul és egyéb, a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti ország nemzeti 
nyelvétől/nyelveitől eltérő, leginkább 
releváns nyelveken, lehetőség szerint egy 
olyan összefoglaló kiadványban, amelyben 
az alkalmazandó legfontosabb 
foglalkoztatási feltételek szerepelnek, 
valamint kérésre a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférhető formátumban; 
egyúttal pedig megjelölik a panasztételi 
hatóságot, amelyhez a kiküldött 
munkavállaló a feltételek teljesítésének 
elmulasztása esetén fordulhat;

Or. en

Módosítás 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára 
angolul és egyéb, a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti ország nemzeti 
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nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

nyelvétől/nyelveitől eltérő, leginkább 
releváns nyelveken, lehetőség szerint egy 
olyan összefoglaló kiadványban, amelyben 
az alkalmazandó legfontosabb 
foglalkoztatási feltételek szerepelnek, 
valamint kérésre a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférhető formátumban; 
egyúttal pedig megjelölik a panasztételi 
hatóságot, amelyhez a kiküldött 
munkavállaló a feltételek teljesítésének 
elmulasztása esetén fordulhat;

Or. en

Módosítás 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat ingyenesen elérhetővé 
teszik a munkavállalók és a szolgáltatók 
számára angolul és egyéb, a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő, 
leginkább releváns nyelveken, lehetőség 
szerint egy olyan összefoglaló 
kiadványban, amelyben az alkalmazandó 
legfontosabb foglalkoztatási feltételek 
szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

Or. en

Módosítás 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont



PE504.078v01-00 18/118 AM\924423HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban, valamint 
megnevezi azt az illetékes hatóságot, 
amelyhez a kiküldetésben lévő 
munkavállaló a jogszabályok megsértése 
esetén fordulhat;

Or. fr

Módosítás 436
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

Or. en

Módosítás 437
Csaba Őry
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
nyelveken, lehetőség szerint egy olyan 
összefoglaló kiadványban, amelyben az 
alkalmazandó legfontosabb foglalkoztatási 
feltételek szerepelnek, valamint kérésre a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető formátumban;

(c) az információkat elérhetővé teszik a 
munkavállalók és a szolgáltatók számára a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország 
nemzeti nyelvétől/nyelveitől eltérő 
legfontosabb nyelveken, lehetőség szerint 
egy olyan összefoglaló kiadványban, 
amelyben az alkalmazandó legfontosabb 
foglalkoztatási feltételek szerepelnek, 
valamint kérésre a fogyatékossággal élők 
számára is hozzáférhető formátumban;

Or. hu

Módosítás 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a foglalkoztatási és szociális 
feltételekről, köztük a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról szóló 
további részletes információkat különféle 
kommunikációs csatornákon, többek 
között a kapcsolattartó pontokon keresztül 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

d) fokozzák a tagállami honlapokon 
közzétett információk hozzáférhetőségét és 
egyértelműségét;

d) fokozzák a tagállami honlapokon 
közzétett információk relevanciáját, 
hozzáférhetőségét és egyértelműségét;

Or. en

Módosítás 440
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős;

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős; továbbá 
gondoskodnak arról, hogy minden 
szükséges információ elérhetővé váljon a 
kiküldő vállalat és a kiküldött 
munkavállalók számára;

Or. en

Módosítás 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős;

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős; továbbá 
gondoskodnak arról, hogy minden 
szükséges információ elérhetővé váljon a 
kiküldő vállalat és a kiküldött 
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munkavállalók számára;

Or. en

Módosítás 442
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős;

e) kijelölnek a kapcsolattartó hivatalon 
belül egy kapcsolattartót, aki a tájékoztatás 
iránti kérelmekért felelős;

Or. de

Módosítás 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) lehetőség szerint kijelölnek a 
kapcsolattartó hivatalon belül egy 
kapcsolattartót, aki a tájékoztatás iránti 
kérelmekért felelős;

e) kijelölnek a kapcsolattartó hivatalon 
belül egy kapcsolattartót, aki a tájékoztatás 
iránti kérelmekért felelős;

Or. en

Módosítás 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

ea) tájékoztatást nyújtanak egyéb –
például a szociális partnerek által kínált –
kapcsolattartó pontokról, valamint 
erőforrásokat biztosítanak számukra;

Or. en

Módosítás 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság továbbra is támogatja a 
tagállamokat ezen a területen.

(3) A Bizottság – a Tanács és az Európai 
Parlament felügyelete mellett – továbbra is 
támogatja a tagállamokat ezen a területen.

Or. en

Módosítás 446
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság továbbra is támogatja a 
tagállamokat ezen a területen.

(3) A Bizottság – különösen pénzügyileg –
továbbra is támogatja a tagállamokat ezen 
a területen.

Or. fr

Módosítás 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen 
a különböző minimálbérösszegekre és 
azok alkotóelemeire, a járandóság 
kiszámítási módjára és a különböző 
bérkategóriákba való besorolásra 
vonatkozó kritériumokat érintő 
információkat hozzáférhető és áttekinthető 
módon a másik tagállamból származó 
szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók
rendelkezésére bocsássák.

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiájának teljes körű tiszteletben 
tartása mellett a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokat és feltételeket kollektív 
szerződések írják elő az említett irányelv 
3. cikkének (1) és (8) bekezdése szerint, a 
tagállamok biztosítják, hogy e szabályok és 
feltételek hozzáférhető és áttekinthető 
módon rendelkezésre álljanak a másik 
tagállamból származó szolgáltatók és a 
kiküldött munkavállalók számára, e 
tekintetben pedig akár a szociális 
partnerek bevonására is sor kerülhet. A 
vonatkozó információknak különösen ki 
kell terjedniük a különböző 
minimálbérösszegekre, valamint a 
járandóság kiszámítására és/vagy 
besorolásra vonatkozó módszerekre, 
amelyek az illetékes hatóságok számára 
elérhetők. A foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket hozzáférhető és áttekinthető 
módon kell rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint, 
valamint a szociális partnerek 
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foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen 
a különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

autonómiájának teljes körű tiszteletben 
tartása mellett a 96/71/EK irányelv 
3. cikkében említett foglalkoztatási 
szabályokat és feltételeket kollektív 
szerződések írják elő az említett irányelv 
3. cikkének (1) és (8) bekezdése szerint, a 
tagállamok biztosítják, hogy a szociális 
partnerek meghatározzák ezeket, és 
elérhetővé teszik a különböző 
minimálbérösszegekre, valamint a 
járandóság kiszámítási módjára és a
besorolásra vonatkozó kritériumokat érintő 
információkat. A foglalkoztatási 
szabályokat és feltételeket hozzáférhető és 
áttekinthető módon kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy e 
szabályokat hozzáférhető és áttekinthető 
módon a másik tagállamból származó
szolgáltatók és a kiküldött munkavállalók 
megismerjék, és ehhez szociális
partnereket is bevonhatnak. Ezeknek az 
információknak különösen tartalmazniuk 
kell a különböző minimálbérösszegekre és 
azok alkotóelemeire, a járandóság 
kiszámítási módjára és a különböző 
bérkategóriákba való besorolásra 
vonatkozó kritériumokat.
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Or. fr

Módosítás 450
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint, 
valamint a szociális partnerek 
autonómiájának teljes körű tiszteletben 
tartásával a 96/71/EK irányelv 3. cikkében 
említett foglalkoztatási szabályokat és 
feltételeket kollektív szerződések írják elő 
az említett irányelv 3. cikkének (1) és 
(8) bekezdése szerint, a tagállamok 
biztosítják, hogy a szociális partnerek 
meghatározzák ezeket, és a vonatkozó 
információkat, különösen a különböző 
minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

Or. de

Módosítás 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
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96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a tagállamok 
rendelkezésére bocsássák, amelyek azután 
a másik tagállamból származó szolgáltatók 
és a kiküldött munkavállalók számára 
elérhetővé teszik azokat.

Or. en

Módosítás 452
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák.

(4) Amennyiben a nemzeti jog, 
hagyományok és gyakorlat szerint a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályokat és feltételeket 
kollektív szerződések írják elő az említett 
irányelv 3. cikkének (1) és (8) bekezdése 
szerint, a tagállamok biztosítják, hogy a 
szociális partnerek meghatározzák ezeket, 
és a vonatkozó információkat, különösen a 
különböző minimálbérösszegekre és azok 
alkotóelemeire, a járandóság kiszámítási 
módjára és a különböző bérkategóriákba 
való besorolásra vonatkozó kritériumokat 
érintő információkat hozzáférhető és 
áttekinthető módon a másik tagállamból 
származó szolgáltatók és a kiküldött 
munkavállalók rendelkezésére bocsássák. 
Minden tagállamnak gondoskodnia kell 
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arról, hogy ezek az információk a 
kiküldött munkavállalók anyanyelvén 
rendelkezésre álljanak.

Or. fr

Módosítás 453
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A munkavállalók információkhoz 
való hozzáférése és a számukra nyújtott 
tanácsadás
a) A kiküldött munkavállalókat önálló jog 
illeti meg arra vonatkozóan, hogy a 
fogadó tagállam által a munkavállaló 
által választott európai uniós hivatalos 
nyelven tájékoztatást kapjanak és 
tanácsadásban részesüljenek az 
alkalmazandó foglalkoztatási 
szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatban.
b) A tagállamok megfelelő szerveket és 
intézményeket bocsátanak rendelkezésre, 
amelyekhez a munkavállalók 
információért, tanácsadásért és 
támogatásért fordulhatnak jogaik védelme 
során. Ez mind a fogadó tagállamokra, 
mind a letelepedés helye szerinti 
tagállamokra vonatkozik.
c) A munkavállalók tájékoztatását és a 
számukra nyújtott tanácsadást az illetékes 
szakszervezetek is átvállalhatják, 
amennyiben a szükséges forrásokat a 
tagállamok biztosítják.

Or. de



PE504.078v01-00 28/118 AM\924423HU.doc

HU

Módosítás 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság és a tagállamok 
gondoskodnak a vonatkozó szociális 
partnerek közös kezdeményezéseinek –
uniós és nemzeti szintű – megfelelő 
támogatásáról, amely kezdeményezések 
célja a vállalkozások és munkavállalók 
szóban forgó irányelvben és a 96/71/EK 
irányelvben foglalt alkalmazandó 
szabályokról és feltételekről való 
tájékoztatása.

Or. en

Módosítás 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének (1) és (8) 
bekezdésében említett kollektív 
megállapodások esetében megvalósuljon a 
hivatalos nyilvántartásokba való felvétel 
és a közzététel. A 96/71/EK irányelv 3. 
cikkében említett, a szóban forgó kollektív 
megállapodásokban rögzített 
foglalkoztatási szabályok és feltételek csak 
a hivatalos nyilvántartásba vétel és 
közzététel időpontjától kezdve 
alkalmazandók a munkavállalókat 
kiküldő vállalkozásokra.

Or. en
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Módosítás 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vállalkozás írásban tájékoztatja 
munkavállalóit a kiküldetés időszakában 
őket megillető jogokról.
Hasonlóképpen a fogadó tagállamban 
működő vállalkozó írásban tájékoztatja 
külföldi alvállalkozóit a fogadó 
tagállamban érvényes foglalkoztatási 
szabályokról és feltételekről.

Or. en

Módosítás 457
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A munkavállalók tájékoztatáshoz és 

tanácsadáshoz való hozzáférése
(1) A kiküldött munkavállalóknak önálló 
joguk van az alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályokról és 
feltételekről szóló tájékoztatásra és 
tanácsadásra, amelyet a fogadó tagállam 
biztosít a kért hivatalos európai uniós 
nyelven.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő kapcsolattartó pontok és 
szervek álljanak rendelkezésre, 
amelyekhez a munkavállalók 
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tájékoztatásért, tanácsért és támogatásért 
fordulhatnak saját jogaikat illetően. Ez a 
fogadó és a küldő tagállamokra egyaránt 
vonatkozik.
(3) E feladatot az illetékes szakszervezetek 
is átvállalhatják.
(4) Amennyiben a tagállam harmadik 
félre ruházza e feladatot, megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A munkavállalók tájékoztatáshoz és 

tanácsadáshoz való hozzáférése
(1) A kiküldött munkavállalóknak önálló 
joguk van az alkalmazandó 
foglalkoztatási szabályokról és 
feltételekről szóló tájékoztatásra és 
tanácsadásra, amelyet a fogadó tagállam 
biztosít a kért hivatalos európai uniós 
nyelven.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő kapcsolattartó pontok és 
szervek álljanak rendelkezésre, 
amelyekhez a munkavállalók 
tájékoztatásért, tanácsért és támogatásért 
fordulhatnak saját jogaikat illetően. Ez a 
fogadó és a küldő tagállamokra egyaránt 
vonatkozik.
(3) Amennyiben a tagállam harmadik 
félre ruházza e feladatot, megfelelő 
finanszírozást kell garantálni.
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Or. en

Módosítás 459
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A Bizottság és a tagállamok európai és 
nemzeti szinten is támogatják az érintett 
szociális partnerek olyan közös eszközök 
megteremtéséra irányuló közös 
kezdeményezéseit, amelyek célja a 
vállalkozások és a munkavállalók az 
alkalmazandó feltételekkel és 
rendelkezésekkel kapcsolatos, a 96/71/EK 
irányelvnek megfelelő tájékoztatása.

Or. de

Módosítás 460
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A munkavállalók és a vállalatok 
információkhoz való hozzáférése, 
valamint a számukra nyújtott tájékoztatás
(1)A kiküldött munkavállalókat önálló jog 
illeti meg arra vonatkozóan, hogy a 
fogadó tagállam által az Európai Unió 
kívánt hivatalos nyelvén tájékoztatást 
kapjanak és tanácsadásban részesüljenek 
az alkalmazandó foglalkoztatási 
szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatban.
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(2) Az EURES-hálózattal vagy más 
semleges, erre szakosodott szervezettel 
való együttműködésben a tagállamok 
megfelelő szerveket és intézményeket 
bocsátanak rendelkezésre, amelyekhez az 
érintett munkavállalók és vállalatok 
információért, tanácsadásért és 
támogatásért fordulhatnak jogaik 
érvényesítése során. Ez mind a fogadó, 
mind a küldő országokra vonatkozik. Az 
Európai Bizottság a tanácsadó helyek 
uniós szintű hálózatának kiépítése és az 
azoknak nyújtott információk révén 
támogatja a tagállamokat.

Or. de

Módosítás 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Transznacionális munkahelyek ideiglenes 
információs és konzultációs testülete
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
transznacionális munkahelyek részére 
ideiglenes információs és konzultációs 
testületet hozzanak létre, amennyiben 
legalább két külföldi szolgáltató 
munkavállalókat küld ki egy adott 
munkahelyre, annak érdekében, hogy e 
testület tájékoztatást és konzultációt 
kínáljon a kiküldött munkavállalók 
számára az őket megillető jogokról.
(2) A fővállalkozó központi vagy helyi 
vezetősége felelős a helyi munkavállalók 
képviseleti testületeinek azonnali 
tájékoztatásáért, valamint a 
transznacionális munkahelyek ideiglenes 
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információs és konzultációs testületének 
kialakításáról szóló tárgyalások 
kezdeményezéséért. A tagállamok a 
nemzeti gyakorlatoknak megfelelően 
állapítják meg az eljárási szabályokat.
(3) A transznacionális munkahelyek 
ideiglenes információs és konzultációs 
testületét a munkahely fennállásának 
teljes időtartamára hozzák létre, azon 
pillanattól kezdve, amikor legalább két 
külföldi szolgáltató munkavállalókat 
küldött az adott munkahelyre.
(4) A transznacionális munkahelyek 
ideiglenes információs és konzultációs 
testülete a fővállalkozók vezetőségének 
képviselőiből és az alkalmazottak 
képviselőiből tevődik össze.

Or. en

Módosítás 462
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok szorosan 
együttműködnek, és kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, hogy 
megkönnyítsék ezen irányelv 
végrehajtását, alkalmazását és gyakorlati 
érvényesítését.

(1) A tagállamok szorosan 
együttműködnek, és a lehető 
leggyorsabban kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, hogy 
megkönnyítsék ezen irányelv 
végrehajtását, alkalmazását és gyakorlati 
érvényesítését.

Or. de

Módosítás 463
Phil Bennion

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

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen a 96/71/EK irányelv 1. cikkének 
(3) bekezdésében említett, kiküldetést 
megvalósító helyzetekre, többek között a 
munkavállalók kiküldetésére vonatkozó 
szabályokkal való esetleges 
visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
illetékes hatóságaik által történő
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
gyors és hatékony megválaszolásában, 
valamint megfelelő intézkedések – nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlatokkal 
összhangban történő –
kezdeményezésében áll.

Or. en

Módosítás 464
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott 
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a 

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében, valamint az 
ezen irányelv vonatkozó cikkeiben
említett, kiküldetést megvalósító 
helyzetekre, többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó 
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a késedelem 
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megválaszolásában áll. nélküli megválaszolására vonatkozó 
kötelezettségben áll.

Or. de

Módosítás 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében és a szóban 
forgó irányelv vonatkozó cikkeiben 
említett, kiküldetést megvalósító 
helyzetekre, többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó 
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a késedelem 
nélküli megválaszolásában áll.

Or. en

Módosítás 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
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kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a 
jogellenes transznacionális tevékenységek 
lehetséges eseteinek kivizsgálására 
vonatkozó, indokolással ellátott 
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaélések kivizsgálására 
vonatkozó, indokolással ellátott 
információkéréseknek, valamint 
ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatására 
vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

Or. en

Módosítás 467
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
gyors megválaszolásában áll.

Or. de

Módosítás 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
megválaszolásában áll.

(2) A tagállamok közötti együttműködés 
különösen az illetékes hatóságok által 
benyújtott, a 96/71/EK irányelv 
1. cikkének (3) bekezdésében említett, 
kiküldetést megvalósító helyzetekre, 
többek között a munkavállalók 
kiküldetésére vonatkozó szabályokkal való 
esetleges visszaéléseknek vagy a jogellenes 
transznacionális tevékenységek lehetséges 
eseteinek kivizsgálására vonatkozó, 
indokolással ellátott információkéréseknek, 
valamint ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatására vonatkozó kérelmeknek a 
késedelem nélküli megválaszolásában áll.

Or. en

Módosítás 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok közötti együttműködés 
kiterjedhet továbbá a megkereső hatóság 
dokumentumainak továbbítására és 
kézbesítésére.

Or. en

Módosítás 470
Phil Bennion

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 
felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak.

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 
felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak. 
Amennyiben a szolgáltatók nem adják 
meg ezeket az információkat, a fogadó 
állam illetékes hatóságainak megfelelő 
intézkedéseket kell kezdeményezniük, 
adott esetben a letelepedés helye szerinti 
állam illetékes hatóságaival 
együttműködésben.

Or. en

Indokolás

A fogadó államok illetékes hatóságainak hatékonyan érvényesíteniük kell az uniós és a 
nemzeti foglalkoztatási jogszabályokat. Jogsértés feltárása esetén – és amennyiben 
valamilyen okból a fogadó államban nincs lehetőség jogi lépésekre – mindkét államnak együtt 
kell működnie annak biztosítása érdekében, hogy a szolgáltatót felelősségre vonják, továbbá 
hogy az megfelelő díjazásban részesítse a kiküldött munkavállalókat, valamint hogy ellene 
vonatkozó büntetőjogi szankciókat foganatosítsanak.

Módosítás 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak és a 96/71/EK 
irányelvnek megfelelően – valamennyi, a 
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felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak.

tevékenységük felügyeletéhez szükséges 
információt megadjanak az illetékes 
hatóságoknak.

Or. en

Módosítás 472
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 
felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak.

(3) Egy másik tagállam illetékes 
hatóságaitól érkező segítségnyújtási 
kérelem megválaszolása céljából a 
tagállamok haladéktalanul biztosítják, 
hogy a területükön letelepedett szolgáltatók 
– nemzeti jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük 
felügyeletéhez szükséges információt 
megadjanak illetékes hatóságaiknak.

Or. de

Módosítás 473
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot.

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot. 
Amennyiben az információcsere terén 
bármiféle tartós probléma merül fel, a 
Bizottság arra törekszik, hogy a tagállam 
számára segítséget nyújtson az adott 
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probléma megoldásában.

Or. cs

Módosítás 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot.

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a lehető 
leggyorsabb megoldás érdekében a 
tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a 
kérelmező tagállamot. A kért adatok 
benyújtásának végleges megtagadása – az 
EUMSZ 258. és azt követő cikkeiben 
foglaltak szerint – uniós jogi
kötelezettségszegésnek minősül.

Or. en

Módosítás 475
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot.

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot. A kért 
adatok benyújtásának végleges 
megtagadása – az EUMSZ 258. és azt 
követő cikkeiben foglaltak szerint – uniós 
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jogi kötelezettségszegésnek minősül.

Or. de

Módosítás 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot.

(4) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem 
teljesítése vagy az ellenőrzések és 
vizsgálatok lefolytatása, a megoldás 
érdekében a tagállam erről haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmező tagállamot. A kért 
adatok benyújtásának végleges 
megtagadása – az EUMSZ 258. és azt 
követő cikkeiben foglaltak szerint – uniós 
jogi kötelezettségszegésnek minősül.

Or. en

Módosítás 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kért adatok rendelkezésre 
bocsátásának bármilyen jellegű tartós 
megtagadása esetén a megkereső 
tagállamnak jogában áll a nyilvánosság 
számára is hozzáférhető jegyzéket 
összeállítani az együttműködést 
megtagadó hatóságokról, és arról 
értesíteni a Bizottságot. A Bizottság a 
nyilvánosság számára is hozzáférhető 
jegyzéket állít össze az együttműködésre 
nem hajlandó, hozzá bejelentett 
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hatóságokról.

Or. en

Módosítás 478
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, elektronikus úton 
továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat.

1. A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, illetve egy 
hónapon belül, ha a válasz helyszíni 
ellenőrzést tesz szükségessé, elektronikus 
úton továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat. A 
hétvégi és ünnepnapok körül esetlegesen 
felmerülő megkeresések miatt 
kialakítandó ügyeleti rend elkerülése 
érdekében a határidők munkanapokban 
kerüljenek meghatározásra.

Or. hu

Módosítás 479
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, elektronikus úton 
továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat.

1. A tagállamok a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb a kérelem kézhezvételétől 
számított két héten belül, elektronikus úton 
továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat, vagy 
legfeljebb egy hónapon belül, amennyiben 
a válasz helyszíni ellenőrzést tesz 
szükségessé.
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Or. cs

Módosítás 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság nyilvántartást vezet azon 
esetekről, amikor a tagállamok 
megtagadják a kért információ 
rendelkezésre bocsátását, mely kiterjed az 
ügyben érintett felelős hatóságokra is.

Or. en

Módosítás 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 24 órán belül továbbítani 
kell.

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 24 órán belül továbbítani 
kell. Ezt a sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni abban az esetben, amikor a 3. 
cikkben megállapított kritériumok ahhoz 
a gyanúhoz vezetnek, hogy a kiküldött 
munkavállalót nem valódi vállalat 
alkalmazza, vagy ő maga nem 
munkavállaló, illetve nem valódi 
kiküldetésben van. Ez nem zárja ki, hogy 
a nemzeti hatóságok és/vagy a fogadó 
ország felügyelőségei azonnali 
intézkedéseket hozzanak a 
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társadalombiztosítási csalások 
megelőzésére, kivizsgálására és 
szankcionálására.

Or. en

Módosítás 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 24 órán belül továbbítani 
kell.

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 24 órán belül továbbítani 
kell. Ezt a sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni, amennyiben felmerül a 
gyanú, hogy a vállalkozás ténylegesen 
nem végez érdemi tevékenységet a 
letelepedés helye szerinti tagállamban, 
ezen irányelv 3. cikkének megfelelően.

Or. en

Módosítás 483
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 24 órán belül továbbítani 

Különleges helyzetekben, amikor egy 
tagállam sürgős fellépést igénylő 
különleges körülményről szerez tudomást, 
különleges sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni. Ilyen körülmények között az 
információkat 5 munkanapon belül 
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kell. továbbítani kell.

Or. hu

Módosítás 484
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a sürgősségi mechanizmust kell 
alkalmazni abban az esetben is, amikor a 
3. cikkben megállapított kritériumok 
ahhoz a gyanúhoz vezetnek, hogy a 
kiküldetésben lévő munkavállalót egy 
fiktív vállalat alkalmazza, vagy ő maga 
nem valódi kiküldetésben van. Ez nem 
zárja ki, hogy a fogadó tagállam nemzeti 
hatóságai és/vagy munkaügyi felügyeletei 
azonnali lépéseket tegyenek a 
társadalombiztosítási csalások 
megelőzésére, kivizsgálására és 
szankcionálására.

Or. de

Módosítás 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem zárja ki, hogy a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai azonnali 
intézkedéseket hozzanak a 
társadalombiztosítási csalások 
kivizsgálására, megelőzésére és 
szankcionálására.
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Or. en

Módosítás 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak és a tagállamoknak –
mind uniós, mind pedig tagállami szinten 
– támogatniuk kell pénzügyileg az érintett 
szociális partnerek azon 
kezdeményezéseit, amelyek a 
vállalkozásoknak és a munkavállalóknak 
a 96/71/EK irányelv értelmében 
teljesítendő rendelkezésekről és 
feltételekről való tájékoztatását célzó, 
közös eszközök létrehozására 
vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 487
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket.

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket, és 
szigorúan a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Or. cs
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Módosítás 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket.

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről a nemzeti jognak és 
gyakorlatnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket.

(7) A tagállamok gondoskodnak az 
egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről az európai jognak, valamint a 
nemzeti jognak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 490
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok gondoskodnak az (7) A tagállamok gondoskodnak az 
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egymásnak szolgáltatott adatok bizalmas 
kezeléséről. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben vagy ügyekben 
lehet felhasználni, amellyel vagy 
amelyekkel kapcsolatban kérték őket.

egymásnak szolgáltatott adatok szigorúan
bizalmas kezeléséről. Az átadott 
információkat kizárólag abban az ügyben 
vagy ügyekben lehet felhasználni, amellyel 
vagy amelyekkel kapcsolatban kérték őket.

Or. de

Módosítás 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek azoknak a 
nehézségeknek a vizsgálatában, amelyek a 
96/71/EK irányelv 3. cikke 
(10) bekezdésének alkalmazása során 
esetlegesen felmerülnek.

törölve

Or. en

Módosítás 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek azoknak a 
nehézségeknek a vizsgálatában, amelyek a 
96/71/EK irányelv 3. cikke 
(10) bekezdésének alkalmazása során 
esetlegesen felmerülnek.

(9) A 96/71/EK irányelv 4. cikkében 
foglalt elvnek megfelelően a Bizottság és 
az illetékes hatóságok szorosan 
együttműködnek azoknak a nehézségeknek 
a vizsgálatában, amelyek a 
96/71/EK irányelv 3. cikke 
(10) bekezdésének végrehajtása során 
esetlegesen felmerülnek.

Or. en
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Módosítás 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek azoknak a 
nehézségeknek a vizsgálatában, amelyek a 
96/71/EK irányelv 3. cikke 
(10) bekezdésének alkalmazása során 
esetlegesen felmerülnek.

(9) A Bizottság és az illetékes hatóságok 
szorosan együttműködnek a 
96/71/EK irányelv végrehajtása kapcsán
esetlegesen felmerülő nehézségek 
vizsgálatában.

Or. en

Módosítás 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kölcsönös segítségnyújtás és a 
határokon átnyúló együttműködés 
megkönnyítése érdekében a Bizottság ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 2 
éven belül az EU egészében alkalmazható, 
a tagállamok meglévő rendszerein alapuló 
és azokkal kompatibilis értesítési és 
nyilvántartási rendszer 
megvalósíthatóságáról szóló 
hatásvizsgálatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letelepedés helye szerinti tagállam 
szerepe

A letelepedés helye szerinti tagállam és a 
fogadó tagállam közötti együttműködés

Or. en

Módosítás 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letelepedés helye szerinti tagállam
szerepe

A tagállamok szerepe

Or. en

Módosítás 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A letelepedés helye szerinti tagállam
szerepe

A tagállamok szerepe

Or. en

Módosítás 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkével 
összhangban a teljesítendő 
munkafeltételek ellenőrzése a fogadó 
tagállam hatóságainak feladata, ezért e 
tagállam a területén kiküldetésben lévő 
munkavállalók tekintetében továbbra is 
ellenőrzést és felügyeletet végez, valamint 
meghozza az összes szükséges felügyeleti 
vagy végrehajtási intézkedést, nemzeti 
jogának és/vagy gyakorlatának, illetve 
közigazgatási eljárásainak megfelelően.
Az illetékes hatóságok saját 
kezdeményezésre ténymegállapító 
szemléket végezhetnek, és nem kötik őket 
a letelepedés helye szerinti tagállam 
hatóságai által elvégzett szemlék 
eredményei.

Or. en

Módosítás 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam továbbra is ellenőrzést, 
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket a másik tagállamban 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
tekintetében, a nemzeti jognak, 
gyakorlatnak és közigazgatási 
eljárásoknak megfelelően.

törölve

Or. en
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Módosítás 500
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltató letelepedési helye szerinti
tagállam továbbra is ellenőrzést,
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket a másik tagállamban
kiküldetésben lévő munkavállalók 
tekintetében, a nemzeti jognak, 
gyakorlatnak és közigazgatási 
eljárásoknak megfelelően.

(1) A 96/71/EK irányelv 5. cikkével 
összhangban a fogadó tagállam nemzeti 
jogának és/vagy gyakorlatának és a 
közigazgatási eljárásoknak megfelelően
továbbra is ellenőrzést és felügyeletet 
végez, valamint meghozza a szükséges 
felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket a területén kiküldetésben 
lévő munkavállalók tekintetében.

A 96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkében 
megállapított elveknek megfelelően a 
szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam szintén továbbra is ellenőrzést, 
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket a nemzeti jognak, 
gyakorlatnak és közigazgatási 
eljárásoknak megfelelően. A jobb 
végrehajtás érdekében támogatja a fogadó 
tagállam illetékes hatóságát oly módon, 
hogy haladéktalanul információt 
szolgáltat azzal kapcsolatosan, hogy a 
kiküldő vállalatok teljesítik-e az ezen 
irányelv 3. cikkében és a 96/71/EK 
irányelvben megállapított 
minimumfeltételeket, illetve hogy 
jogosultak-e kiküldetésére.
Azon tagállamok, amelyeknek 
tudomására jut, hogy egyes szolgáltatók 
országukban kizárólag azért vesznek fel 
munkavállalókat, hogy közvetlenül egy 
harmadik tagállamba küldjék ki őket, nem 
támogathatják e tevékenységeket, hanem 
tájékoztatniuk kell a fogadó tagállam 
illetékes hatóságait.

Or. de
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Módosítás 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam továbbra is ellenőrzést, 
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási
intézkedéseket a másik tagállamban 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
tekintetében, a nemzeti jognak, 
gyakorlatnak és közigazgatási 
eljárásoknak megfelelően.

(1) A szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam segítségére van azon 
tagállamnak, amelybe a kiküldetés 
irányul, a 96/71/EK irányelv és a szóban 
forgó irányelv értelmében alkalmazandó 
feltételeknek való megfelelés 
biztosításában oly módon, hogy kellő 
időben tájékoztatást nyújt arról, hogy a 
kiküldő vállalkozások teljesítik-e a szóban 
forgó irányelv 3. cikkében és a 96/71/EK 
irányelvben foglalt minimumfeltételeket.
E feladat semmilyen módon nem 
csökkenti a fogadó tagállam arra irányuló 
lehetőségeit, hogy felügyeletet és 
ellenőrzést végezzen, valamint minden 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási
intézkedést meghozzon ezen irányelvvel és 
a 96/71/EK irányelvvel összhangban.

Or. en

Módosítás 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 
9. cikk (1) bekezdésében említett 
esetekben a szolgáltató letelepedési helye 
szerinti tagállam segítséget nyújt annak a 
tagállamnak, amelybe a kiküldetés 
történik, hogy biztosítsa a 

törölve
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96/71/EK irányelvnek és az ezen irányelv 
értelmében alkalmazandó feltételeknek 
való megfelelést. A szolgáltató letelepedési 
helye szerinti tagállam saját 
kezdeményezésre továbbítja a kiküldetés 
szerinti tagállamnak a 3. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 9. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
valamennyi releváns információt, 
amennyiben a szolgáltató letelepedési 
helye szerinti tagállamnak tudomása van 
olyan konkrét tényekről, amelyek 
lehetséges szabálytalanságokra utalnak.

Or. en

Módosítás 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 
9. cikk (1) bekezdésében említett 
esetekben a szolgáltató letelepedési helye 
szerinti tagállam segítséget nyújt annak a 
tagállamnak, amelybe a kiküldetés 
történik, hogy biztosítsa a 
96/71/EK irányelvnek és az ezen irányelv 
értelmében alkalmazandó feltételeknek 
való megfelelést. A szolgáltató letelepedési 
helye szerinti tagállam saját 
kezdeményezésre továbbítja a kiküldetés 
szerinti tagállamnak a 3. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 9. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
valamennyi releváns információt, 
amennyiben a szolgáltató letelepedési 
helye szerinti tagállamnak tudomása van 
olyan konkrét tényekről, amelyek 
lehetséges szabálytalanságokra utalnak.

(2) A szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam haladéktalanul, saját 
kezdeményezésre vagy a fogadó tagállam 
kérésére ez utóbbival közli a szóban forgó 
irányelvben meghatározott vagy a 
96/71/EK irányelv 3. cikkének való 
megfelelés érdekében szükséges 
valamennyi releváns információt. Az 
illetékes hatóságok a közérdekhez 
kapcsolódó bármely nyomós indok 
alapján információkat kérhetnek.

Or. en
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Módosítás 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást a szolgáltató letelepedési 
helyének jogszerűségére, a szolgáltató 
magaviseletére, valamint a vonatkozó 
szabályok bármilyen megsértésének 
hiányára vonatkozóan. A letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 6. cikk értelmében adják.

törölve

Or. en

Módosítás 505
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást a szolgáltató letelepedési 
helyének jogszerűségére, a szolgáltató 
magaviseletére, valamint a vonatkozó 
szabályok bármilyen megsértésének 
hiányára vonatkozóan. A letelepedés 

(3) Mind a 96/71/EK, mind ezen irányelv 
teljes mértékű betartásának ellenőrzése 
érdekében a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai szintén megkereshetik a 
letelepedés helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságait minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást. A letelepedés helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 6. cikk értelmében adják.
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helye szerinti tagállam illetékes hatóságai 
ezt a tájékoztatást a 6. cikk értelmében 
adják.

Or. de

Módosítás 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást a szolgáltató letelepedési 
helyének jogszerűségére, a szolgáltató 
magaviseletére, valamint a vonatkozó 
szabályok bármilyen megsértésének 
hiányára vonatkozóan. A letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 6. cikk értelmében adják.

(3) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
szintén megkereshetik a letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságait 
minden olyan esetben, amelyben 
szolgáltatásokat nyújtanak, vagy minden 
egyes szolgáltató esetében, hogy adjanak 
tájékoztatást egyrészről a 96/71/EK 
irányelvnek és a szóban forgó irányelvnek 
való teljes körű megfelelés ellenőrzése 
érdekében, másrészről pedig a szolgáltató 
letelepedési helyének jogszerűségére, a 
szolgáltató magaviseletére, valamint a 
vonatkozó szabályok bármilyen 
megsértésének hiányára vonatkozóan. A 
letelepedés helye szerinti tagállam illetékes 
hatóságai ezt a tájékoztatást a 6. cikk 
értelmében adják.

Or. en

Módosítás 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti törölve
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kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak kérésére a fogadó 
tagállam hatóságainak kell elvégezniük a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított és az uniós 
jogszabályoknak megfelelő felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 508
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak kérésére a fogadó 
tagállam hatóságainak kell elvégezniük a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított és az uniós 
jogszabályoknak megfelelő felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

(4) A szemléket és az ellenőrzéseket a 
fogadó tagállam hatóságai végzik el a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

Or. de
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Módosítás 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak kérésére a fogadó 
tagállam hatóságainak kell elvégezniük a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított és az uniós 
jogszabályoknak megfelelő felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

(4) A szemléket és ellenőrzéseket a fogadó 
tagállam hatóságainak kell elvégezniük a 
10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 510
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak kérésére a fogadó 
tagállam hatóságainak kell elvégezniük a 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
kötelezettség nem teszi kötelezővé a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
számára, hogy tényellenőrzéseket és 
ellenőrzéseket végezzen a fogadó tagállam 
területén, ahol a szolgáltatásnyújtás 
történik. Amennyiben ilyen szemlékre és 
ellenőrzésekre szükség van, azokat a 
fogadó tagállam hatóságainak kell 
elvégezniük a 10. cikknek, valamint a 
fogadó tagállam nemzeti joga, gyakorlata 



AM\924423HU.doc 59/118 PE504.078v01-00

HU

10. cikknek, valamint a fogadó tagállam 
nemzeti joga, gyakorlata és közigazgatási 
eljárásai által biztosított és az uniós 
jogszabályoknak megfelelő felügyeleti 
jogkörnek megfelelően.

és közigazgatási eljárásai által biztosított és 
az uniós jogszabályoknak megfelelő 
felügyeleti jogkörnek megfelelően.

Or. fr

Módosítás 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Abban az időszakban, amíg a 
munkavállaló egy másik tagállamban van 
kiküldetésben, a 96/71/EK irányelv 
értelmében teljesítendő munkafeltételek 
ellenőrzése a fogadó tagállam 
hatóságainak feladatkörébe tartozik, a 
letelepedés helye szerinti tagállammal 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 512
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok rendelkezésre bocsátják 
a hatékony szemlékhez és ellenőrzésekhez 
szükséges eszközöket.

Or. de
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Módosítás 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
(1) A 96/71/EK irányelv 5. cikkével 
összhangban az a tagállam, amelybe a 
kiküldetés irányul, nemzeti jogának 
és/vagy gyakorlatának és a közigazgatási 
eljárásoknak megfelelően továbbra is 
ellenőrzést és felügyeletet végez, valamint 
meghozza a szükséges felügyeleti vagy 
végrehajtási intézkedéseket a területén 
kiküldetésben lévő munkavállalók 
tekintetében.
(2) A 96/71/EK irányelv 4. és 5. cikkében 
megállapított elveknek megfelelően a 
szolgáltató letelepedési helye szerinti 
tagállam továbbra is ellenőrzést és 
felügyeletet végez, és meghozza a 
szükséges felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket, nemzeti jogának, 
gyakorlatának és közigazgatási 
eljárásainak megfelelően.
A jobb végrehajtás érdekében támogatja 
annak a tagállamnak az illetékes 
hatóságát, amelybe a kiküldetés irányul, 
mégpedig oly módon, hogy kellő időben 
információt szolgáltat azzal kapcsolatban, 
hogy a kiküldő vállalkozások teljesítik-e a 
szóban forgó irányelv 3. cikkében és a 
96/71/EK irányelvben megállapított 
minimumfeltételeket.
(3) A szemléket és az ellenőrzéseket annak 
a tagállamnak a hatóságai végezik el, 
amelybe a kiküldetés irányul, a 
10. cikknek megfelelően, valamint a 
tagállam nemzeti joga, gyakorlata és 
közigazgatási eljárásai által biztosított 
felügyeleti jogkörrel összhangban.
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(4) Amennyiben a tagállamok azt tárják 
fel, hogy a munkavállalókat kizárólag 
harmadik tagállamba történő kiküldetés 
vagy színlelt önfoglalkoztatás céljából 
toborozzák, erről haladéktalanul 
tájékoztatják azon tagállam illetékes 
hatóságait, amelybe a kiküldetés irányul.
(5) A tagállamok gondoskodnak a 
hatékony szemlék és ellenőrzések 
biztosításához szükséges forrásokról.

Or. en

Módosítás 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Egy munkavállaló másik tagállamba 
történő kiküldetése során a 
munkafeltételek ellenőrzésének feladata a 
fogadó tagállam hatóságaira hárul. A 
fogadó tagállam saját kezdeményezésre 
ellenőrzést végezhet, és nem kötik a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
hatóságai által végzett szemlék 
eredményei.

Or. en

Módosítás 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság segítségével (1) A tagállamok a Bizottság segítségével 
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kapcsolódó intézkedéseket hoznak a 
közigazgatási együttműködésért és 
kölcsönös segítségnyújtásért, valamint az 
alkalmazandó szabályok betartásának és 
végrehajtásának nyomon követéséért
felelős tisztviselők közötti csere 
fejlesztésére, megkönnyítésére és 
ösztönzésére.

kapcsolódó intézkedéseket hoznak a 
szociális partnerek és a közigazgatási 
együttműködésért és kölcsönös 
segítségnyújtásért felelős tisztviselők 
közötti csere fejlesztésére, 
megkönnyítésére és ösztönzésére, valamint 
annak biztosítására, hogy a kiküldött 
munkavállalók számára tájékoztatást 
nyújtó szervezetek támogatásban 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 516
Thomas Händel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogadó tagállamban az illetékes 
hatóságok regisztrálják és kiértékelik a 9. 
cikk (1) bekezdése szerint bejelentett 
adatokat.
A letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai regisztrálják a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett feltételekkel 
kapcsolatban, valamint a szolgáltatót 
érintő társadalombiztosítási járulékok és 
adók fizetése tekintetében lényeges 
adatokat.
A tagállamok kötelesek rendszeres 
időközönként jelentést tenni a Bizottság 
felé. Az Európai Bizottság összefoglalja a 
jelentéseket és rendszeresen közzéteszi 
azokat.
A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését 
követő két éven belül hatástanulmányt 
terjeszt elő az Európai Parlament és a 
Tanács számára egy olyan uniós szintű 
értesítési vagy nyilvántartási rendszer 
megvalósíthatóságára vonatkozóan, amely 
a tagállamokban meglévő rendszereken 
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alapul és azokkal összeegyeztethető.

Or. de

Módosítás 517
Martin Kastler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogadó tagállamban az illetékes 
hatóságok regisztrálják és kiértékelik a 9. 
cikk (1) bekezdése szerint bejelentett 
adatokat.
A letelepedés helye szerinti tagállam
illetékes hatóságai regisztrálják a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett feltételekkel 
kapcsolatban, valamint a szolgáltatót 
érintő társadalombiztosítási járulékok és 
adók fizetése tekintetében lényeges 
adatokat.
A tagállamok kötelesek rendszeres 
időközönként jelentést tenni az Európai 
Bizottság felé. A Bizottság megfelelő 
formában összefoglalja a jelentéseket és 
rendszeresen közzéteszi azokat.

Or. de

Módosítás 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogadó tagállam illetékes hatóságai 
rögzítik a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjához kapcsolódó, releváns adatokat. 
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A letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai rögzítik a 3. cikk (1) 
bekezdéséhez, valamint a szociális 
biztonsági hozzájárulások és az adók 
szolgáltató által történő befizetéséhez 
kapcsolódó adatokat. A fogadó tagállam 
és a letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai – összegzés és 
rendszeres nyilvános jelentéstétel céljából 
– egyaránt továbbítják adataikat az 
Európai Bizottsághoz (Eurostat).

Or. en

Módosítás 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A letelepedés helye szerinti tagállam 
és a fogadó tagállam illetékes hatóságai 
összegyűjtik a kiküldetési folyamattal 
kapcsolatban nyilvántartásba vett 
adatokat, és azokat értékelik.
A tagállamoknak rendszeresen jelentést 
kell tenniük az Európai Bizottságnak. Az 
Európai Bizottság összegyűjti az 
információkat, és rendszeres 
időközönként jelentéseket tesz közzé.

Or. en

Módosítás 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

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

(2) A Bizottság felméri, hogy mekkora 
pénzügyi támogatásra van szükség a 
közigazgatási együttműködés további 
javításához és a kölcsönös bizalom 
fokozásához olyan projektek segítségével, 
mint például az érintett tisztviselők 
cseréjének támogatása, képzés ösztönzése, 
továbbá a legjobb gyakorlatokra vonatkozó 
kezdeményezések, többek között az uniós 
szintű szociális partnerek legjobb 
gyakorlataira vonatkozó kezdeményezések 
fejlesztése, megkönnyítése és ösztönzése, 
mint amilyen például a betartandó 
foglalkoztatási szabályokra és feltételekre 
vonatkozó általános és ágazatspecifikus
információkat tartalmazó adatbázisok vagy 
közös honlapok kifejlesztése és frissítése.

(2) A Bizottság megfelelő pénzügyi 
támogatást biztosít a közigazgatási 
együttműködés további javításához és a 
kölcsönös bizalom fokozásához olyan 
projektek segítségével, mint például az 
érintett tisztviselők cseréjének támogatása, 
képzés ösztönzése, továbbá a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó 
kezdeményezések, többek között az uniós 
szintű szociális partnerek legjobb 
gyakorlataira vonatkozó kezdeményezések 
fejlesztése, megkönnyítése és ösztönzése, 
mint amilyen például a betartandó 
foglalkoztatási szabályokra és feltételekre 
vonatkozó általános és ágazatspecifikus 
információkat tartalmazó adatbázisok vagy 
közös honlapok kifejlesztése és frissítése.

Or. en

Módosítás 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felméri, hogy mekkora 
pénzügyi támogatásra van szükség a 
közigazgatási együttműködés további 
javításához és a kölcsönös bizalom 
fokozásához olyan projektek segítségével, 
mint például az érintett tisztviselők 
cseréjének támogatása, képzés ösztönzése, 
továbbá a legjobb gyakorlatokra vonatkozó 
kezdeményezések, többek között az uniós 
szintű szociális partnerek legjobb 
gyakorlataira vonatkozó kezdeményezések 
fejlesztése, megkönnyítése és ösztönzése, 
mint amilyen például a betartandó 
foglalkoztatási szabályokra és feltételekre 
vonatkozó általános és ágazatspecifikus 

(2) A Bizottság megfelelő pénzügyi 
támogatást biztosít a közigazgatási 
együttműködés további javításához és a 
kölcsönös bizalom fokozásához olyan 
projektek segítségével, mint például az 
érintett tisztviselők cseréjének támogatása, 
képzés ösztönzése, továbbá a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó 
kezdeményezések, többek között az uniós 
szintű szociális partnerek legjobb 
gyakorlataira vonatkozó kezdeményezések 
fejlesztése, megkönnyítése és ösztönzése, 
mint amilyen például a betartandó 
foglalkoztatási szabályokra és feltételekre 
vonatkozó általános és ágazatspecifikus 
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információkat tartalmazó adatbázisok vagy 
közös honlapok kifejlesztése és frissítése.

információkat tartalmazó adatbázisok vagy 
közös honlapok kifejlesztése és frissítése.

Or. en

Módosítás 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamokat arra ösztönzik, hogy 
tájékoztatást és gyakorlati segítséget 
nyújtó pontokat hozzanak létre a kiküldött 
munkavállalók számára annak biztosítása 
érdekében, hogy saját jogaikról megfelelő 
ismeretekkel rendelkezzenek. Az 
információs pontok elhelyezkedéséről és a 
nyelvi lefedettségről az érintett tagállam 
területére kiküldött munkavállalók becsült 
száma alapján döntenek. Ez a letelepedés 
helye szerinti tagállamra és a fogadó 
tagállamra egyaránt vonatkozik, hiszen 
egyformán fontos, hogy a munkavállaló 
távozása előtt és kiküldetése során is 
tájékoztatásban részesüljön.

Or. en

Módosítás 523
Thomas Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok alapvetően szabadon 
választják meg és alkalmazzák 
közigazgatási követelményeiket és 
ellenőrzési intézkedéseiket.
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Or. de

Módosítás 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:

Or. en

Módosítás 525
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamoknak legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket kell előírniuk:

Or. fr

Módosítás 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:
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Or. en

Módosítás 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamoknak legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket kell előírniuk:

Or. fr

Módosítás 528
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:

Or. de

Módosítás 529
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamoknak legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket kell előírniuk:
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Or. de

Módosítás 530
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:

Or. en

Módosítás 531
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok legalább a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:

Or. en

Módosítás 532
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írják elő:
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Or. en

Módosítás 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok közigazgatási 
követelményeket és hatékony ellenőrzési 
intézkedéseket írnak elő. Ezen 
intézkedések körébe tartoznak különösen 
az alábbiak:

Or. en

Módosítás 534
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A 96/71/EK irányelv 3. és 5. cikkének 
való jobb megfelelés érdekében a 
tagállamoknak olyan közigazgatási 
követelményeket és ellenőrzési 
intézkedéseket kell bevezetniük, mint 
például:

Or. de

Módosítás 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A 96/71/EK irányelv végrehajtásának 
javítása érdekében a tagállamok – a
megkülönböztetésmentesség elvének teljes 
körű tiszteletben tartása mellett – minden 
olyan komponens felett ellenőrzést 
gyakorolhatnak, amely a 96/71/EK 
irányelv 3. és 5. cikkének, valamint a 
szóban forgó irányelv 3. cikkének való 
megfelelés ellenőrzéséhez szükséges.

Or. en

Módosítás 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

Or. en

Módosítás 537
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok csak a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő:

(1) A tagállamok például a következő 
közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatják elő: 

Or. de
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Módosítás 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint 
a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

törölve

Or. en

Módosítás 539
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint 
a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

törölve
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Módosítás 540
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint 
a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a kiküldetés kezdete 
előtt nyilatkozatot tegyenek az illetékes 
nemzeti hatóságoknak. E nyilatkozat
tartalmazza, hogy a szolgáltató értesült a 
96/71/EK irányelv 3. cikke szerinti 
minimális foglalkoztatási feltételekről és 
azokat be fogja tartani. A nyilatkozat 
legalább a következő adatokat 
tartalmazza: a szolgáltató azonossága, az 
általa kijelölendő képviselő és kézbesítési 
megbízott neve és címe, a kiküldetés 
időtartama, kezdete, a kiküldött 
munkavállalók személyazonossága és 
száma, a kiküldött munkavállalók 
tevékenysége, valamint a munkavégzés 
helye és lakóhely a fogadó tagállamban; 
a szolgáltató arra vonatkozó 
kötelezettsége, hogy a legrövidebb időn 
belül tájékoztassa az illetékes hatóságokat, 
- amennyiben a kiküldetésre nem 
kerül/került sor vagy a tervezettnél 
korábban befejeződött,
- ha a tevékenység félbeszakadt,
ha a kiküldött munkavállalót munkaadója 
a letelepedés helye szerinti tagállamban 
egy másik vállalkozásába irányította, 
különösen vállalkozásáthelyezések vagy -
összeolvadások esetén.

Or. de
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Indokolás

Csak egyértelműen meghatározott információkat lehet ellenőrizni. Az információk emellett 
segítséget nyújtanak a kiküldött munkavállalókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéshez és így 
annak felülvizsgálatához, hogy a kitűzött célt ezzel az irányelvvel el lehetett-e érni.

Módosítás 541
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, várható
létszámukra, tartózkodásuk várható
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő
szolgáltatásokra vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt a rendeltetési tagállam 
nyelvén egy egyszerű nyilatkozatot 
tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, amelynek a következő 
adatokat kell tartalmaznia;

i. a szolgáltató azonossága,
ii. a kiküldött munkavállalók 
személyazonossága,
iii. várható létszámuk,

iv. a kiküldetés várható időtartama és a 
szolgáltatásnyújtás helye,
v. az a megközelíthető és egyértelműen 
meghatározott hely, ahol az ellenőrzési 
dokumentumokat (úgy mint a 
munkaszerződéseket, a bérpapírokat, a 
munkaidő-kimutatási lapokat, valamint a 
bérkifizetést igazoló dokumentumokat 
vagy az ezekkel egyenértékű 
dokumentumokat) papíralapú vagy 
elektronikus formában őrizni kell, illetve 
rendelkezésre kell bocsátani,
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vi. a rendeltetési országban a kézbesítési 
megbízottnak, vagyis annak a személynek 
a családi és utóneve, valamint címe, 
akinek kézbesíthetők a más tagállamban 
letelepedett szolgáltatóra joghatással 
rendelkező közigazgatási határozatok vagy 
hivatalos dokumentumok,
vii. a kiküldetést indokolttá tevő
szolgáltatások.
A nyilatkozattal kapcsolatban a más 
tagállamban letelepedett szolgáltató 
kötelessége, hogy haladéktalanul 
tájékoztassa az illetékes nemzeti 
hatóságokat abban az esetben, ha a 
nyilatkozatban megjelölt adatokban 
változás következik be.

Or. de

Módosítás 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb egy 
hónappal a szolgáltatás megkezdése előtt
egy egyszerű nyilatkozatot tegyenek az 
illetékes nemzeti hatóságoknak, mely 
nyilatkozat kiterjed különösen az 
alábbiakra:

- a szolgáltató azonosságára;
- a kiküldetésben lévő munkavállalók 
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várható létszámára és egyéni azonosító 
adataira;
- a kiküldetés várható időtartamára;
- a szolgáltatásnyújtás tervezett helyére;
- a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb egy 
hónappal a szolgáltatás megkezdése előtt
egy nyilatkozatot tegyenek az illetékes 
nemzeti hatóságoknak, mely nyilatkozat 
kiterjed különösen az alábbiakra:

- a szolgáltató azonosságára, különös 
tekintettel vezeték- és keresztnevére, 
születési helyére és idejére, állandó 
lakcímére, valamint a fogadó államban 
való tartózkodása alatti szállásának 
címére;
- a kiküldetésben lévő munkavállalók 
várható létszámára és egyéni azonosító 
adataira;
- a kiküldetés várható időtartamára;
- a szolgáltatásnyújtás tervezett helyére;
- a kiküldetést indokolttá tevő 
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szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás 544
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt egy nyilatkozatot 
tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat – a fogadó 
tagállam hivatalos nyelveinek egyikén –
kiterjed legalább a következőkre:

1. a szolgáltató azonosságára,

2. a kiküldetésben lévő munkavállalók 
várható létszámára és egyéni azonosító 
adataira,

3. a kiküldetés várható időtartamára és a 
tervezett szolgáltatásnyújtás helyére,

4. a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra,

és e nyilatkozatot frissítsék, amennyiben a 
szolgáltatásnyújtás előtt vagy során 
megváltozik annak információtartalma.

Or. en

Módosítás 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására,
várható létszámukra, tartózkodásuk
várható időtartamára és helyére, valamint 
a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak; ennek a nyilatkozatnak 
legalább a következőkre kell vonatkoznia:

i. a szolgáltató azonossága,

ii. a kiküldetésben lévő munkavállalók 
várható létszáma és egyéni azonosítási 
adatai,
iii. a szolgáltatásnyújtás várható 
időtartama és helye, valamint
iv. a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatások;

Or. fr

Módosítás 546
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a kiküldetés kezdete 
előtt nyilatkozatot tegyenek az illetékes 
nemzeti hatóságoknak. E nyilatkozat 
tartalmazza, hogy a szolgáltató értesült a 
96/71/EK irányelv 3. cikke szerinti 
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egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint 
a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

foglalkoztatási feltételekről és azokat be 
fogja tartani. A nyilatkozat legalább a 
következő adatokat tartalmazza: a 
szolgáltató azonossága, az általa kijelölt 
képviselő és kézbesítési megbízott neve és 
címe, a kiküldetés időtartama, kezdete, a 
kiküldött munkavállalók 
személyazonossága és száma, a kiküldött 
munkavállalók tevékenysége, valamint a
munkavégzés helye és a fogadó 
tagállambeli tartózkodási cím;

Or. de

Módosítás 547
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor a fogadó 
tagállam nyelvén egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozatnak a 
szolgáltató azonosságára, a kiküldetésben 
lévő munkavállalók személyazonosságára, 
várható létszámukra, valamint
tartózkodásuk várható időtartamára és 
helyére, arra a belföldi helyre, ahol a b) 
pont szerinti dokumentumokat őrzik, 
továbbá a fogadó tagállambeli kézbesítési 
megbízott családi és utónevére és címére, 
valamint arra az ágazatra kell 
vonatkoznia, amelybe a munkavállaló 
kiküldetése szól; a munkaadó arra 
vonatkozó kötelezettsége, hogy az ezen 
adatokban bekövetkező változásokat 
haladéktalanul bejelentse;

Or. de
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Módosítás 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, várható 
létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt – angol nyelven vagy a 
fogadó tagállam nyelvén – értesítsék az 
illetékes nemzeti hatóságokat, mely 
értesítés legalább kiterjed a szolgáltató 
azonosságára, a kiküldött munkavállalók
várható létszámára és egyéni azonosító 
adataira, a kijelölt kapcsolattartó 
személyre, tevékenységük kezdetére, illetve 
várható időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás 549
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, várható 
létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdése előtt öt 
munkanappal egy előzetes nyilatkozatot 
tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozatnak
legalább a szolgáltató azonosságára, egy 
vagy több egyértelműen azonosítható 
kiküldetésben lévő munkavállaló 
tartózkodására, várható létszámukra, 
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kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

tartózkodásuk várható időtartamára és 
helyére, valamint a kiküldetést indokolttá 
tevő szolgáltatásokra kell vonatkoznia;

Or. en

Módosítás 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására,
várható létszámukra, tartózkodásuk 
várható időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozatnak 
legalább a szolgáltató azonosságára, az 
egyértelműen és személy szerint 
azonosítható, kiküldetésben lévő 
munkavállalók várható létszámára, a 
kijelölt kapcsolattartó személyére, a 
szolgáltatásnyújtás kezdetére, várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
kell vonatkoznia;

Or. fr

Módosítás 551
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy a szolgáltatás 
megkezdése előtt egy nyilatkozatot 
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nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több 
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, várható 
létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozatnak 
legalább a szolgáltató azonosságára, egy 
vagy több egyértelműen azonosítható 
kiküldetésben lévő munkavállaló 
tartózkodására, várható létszámukra, a 
szolgáltatásnyújtás várható időtartamára és 
helyére, valamint a kiküldetést indokolttá 
tevő szolgáltatásokra kell vonatkoznia;

Or. fr

Módosítás 552
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy egyszerű 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató azonosságára, egy vagy több
egyértelműen azonosítható kiküldetésben 
lévő munkavállaló tartózkodására, 
várható létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat;

a) a más tagállamban letelepedett 
szolgáltatókat terhelő, arra vonatkozó 
kötelezettség, hogy legkésőbb a 
szolgáltatás megkezdésekor egy 
nyilatkozatot tegyenek az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, mely nyilatkozat csak a 
szolgáltató, továbbá az egyértelműen 
azonosítható kiküldetésben lévő 
munkavállalók személyazonosságára, 
várható létszámukra, tartózkodásuk várható 
időtartamára és helyére, valamint a 
kiküldetést indokolttá tevő szolgáltatásokra 
vonatkozhat; a munkavállalókat érintő 
összes információt tartalmazó
dokumentum másolatát át kell nekik adni;

Or. fr

Módosítás 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szolgáltató arra vonatkozó 
kötelezettsége, hogy haladéktalanul 
tájékoztassa az érintett illetékes nemzeti 
hatóságokat:
- amennyiben a kiküldetés nem valósul(t) 
meg, illetve az ütemtervhez képest 
hamarabb befejeződött;
- amennyiben a kiküldetést indokolttá tevő 
szolgáltatás megszakad;
- amennyiben a kiküldött munkavállalót 
munkáltatója másik vállalkozáshoz 
rendeli, különösen egyesülés vagy a 
vállalkozás átruházása esetén;
- minden egyéb jellegű változás esetében, 
amely a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerint nyújtott információhoz 
kapcsolódik;

Or. en

Módosítás 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 

törölve
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rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. en

Módosítás 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy 
megőrizzék vagy rendelkezésre bocsássák 
a dokumentumokat és/vagy papíralapú 
vagy elektronikus másolatban a 
szolgáltatásnyújtás helyén megőrizzék az 
illetékes hatóságok és a szakszervezetek 
számára, a szolgáltatásnyújtás ideje alatt 
és a szolgáltatásnyújtási időszakot követő
legfeljebb két évig. E kötelezettség 
különösen az alábbi dokumentumokra 
vonatkozik:

- az A1-es űrlap másolata, amely igazolja 
a társadalombiztosítás meglétét az egyén 
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saját tagállamában,
- a munkaszerződés (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentum, beleértve adott 
esetben az említett irányelv 4. cikkében 
említett kiegészítő információkat),
- bérpapírok,
- munkaidő-kimutatási lapok,
- a bérkifizetést igazoló dokumentumok 
vagy az ezekkel egyenértékű 
dokumentumok másolata,
- a munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre jelentett kockázatok 
értékelése, ideértve azon 
védintézkedéseket is, amelyeket a 
89/391/EK irányelvvel összhangban kell 
meghozni,
- amennyiben a kiküldött munkavállaló 
harmadik országbeli állampolgár, a 
munkavállalási engedély és a tartózkodási 
engedély másolata.
A dokumentumokat a fogadó tagállam 
területén hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen kell őrizni, így 
például a munkahelyen vagy az építési 
területen vagy, a közlekedési ágazatban 
dolgozó utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják;

Or. en

Módosítás 556
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
kiküldetés ideje alatt és a 
szolgáltatásnyújtást követő két évig
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egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

megőrizzék vagy rendelkezésre bocsássák 
és/vagy papíralapú vagy elektronikus 
másolatban megőrizzék abban a 
tagállamban, ahova a munkavállalót 
kiküldték – például a munkahelyen vagy 
utazó munkavállalók esetében a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen, különösen a 
következő dokumentumokat:

- a kiküldött munkavállaló 
személyazonosságára vonatkozó igazolás,
- az A1 űrlap másolata, amely igazolja a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
szociális biztonsági rendszerébe való 
tartozást,
- a munkaszerződés (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentum, beleértve az 
említett irányelv 4. cikkében említett 
kiegészítő információkat),
- bérpapírok és a kifizetés bizonyítéka,
- munkaidő-kimutatási lapok,
- a 89/391/EK irányelvnek megfelelően a 
munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó kockázatértékelés,
- amennyiben a munkavállaló harmadik 
ország állampolgára, a munkavállalási és 
a tartózkodási engedély másolata;

Or. de

Módosítás 557
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
kiküldetés ideje alatt és a 
szolgáltatásnyújtást követő két évig
megőrizzék vagy rendelkezésre bocsássák 
és/vagy papíralapú vagy elektronikus 
másolatban megőrizzék a területükön –
például a munkahelyen vagy az építési 
területen vagy, a közlekedési ágazatban 
dolgozó utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen, különösen a 
következő dokumentumokat: 

- az A1 űrlap másolata, amely igazolja a 
letelepedés helye szerinti tagállamban a 
társadalombiztosítási jogviszony 
fennállását,
- a munkaszerződés (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentum, beleértve az 
említett irányelv 4. cikkében említett 
kiegészítő információkat),
- bérpapírok és a kifizetés bizonyítéka,
- munkaidő-kimutatási lapok,
- a 89/71/EK irányelvnek megfelelően a 
munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó kockázatértékelés,
- amennyiben a kiküldött munkavállaló 
harmadik ország állampolgára, a 
munkavállalási és a tartózkodási engedély 
másolata;
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Or. de

Módosítás 558
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy egy azzal 
egyenértékű dokumentumot, amely 
tartalmazza a szükséges foglalkoztatási 
feltételeket), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat, az A1 igazolást 
mint a kiküldő államban a 
társadalombiztosítási jogviszony 
fennállásának igazolását vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. de

Módosítás 559
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
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munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

munkaszerződést (vagy egy azzal 
egyenértékű dokumentumot, amely 
feltünteti a foglalkoztatási feltételeket), 
bérpapírokat, munkaidő-kimutatási lapokat 
és a bérkifizetést igazoló dokumentumokat, 
a harmadik országok állampolgárai 
számára szükséges munkavállalási és 
tartózkodási engedélyt, az A1 
nyomtatványt mint a saját tagállamban 
meglévő társadalombiztosítási fedezet 
igazolását vagy az ezekkel egyenértékű 
dokumentumok másolatát a kiküldetés 
ideje alatt megőrizzék vagy rendelkezésre 
bocsássák és/vagy papíralapú vagy 
elektronikus másolatban megőrizzék a 
területükön – például a munkahelyen vagy 
az építési területen vagy, a közlekedési 
ágazatban dolgozó utazó munkavállalók 
esetében, a tevékenység bázisán vagy a 
járműben, amellyel a szolgáltatást nyújtják, 
– hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. de

Módosítás 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy
papíralapú vagy elektronikus másolatban 

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdése és 4. cikke szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot) a kiküldetés 
ideje alatt megőrizzék vagy rendelkezésre 
bocsássák és/vagy papíralapú vagy 
elektronikus másolatban megőrizzék –
például a munkahelyen vagy az építési 
területen vagy, a közlekedési ágazatban 
dolgozó utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
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megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen, míg az egyéb 
dokumentumokat, így például a 
bérpapírokat, a munkaidő-kimutatási 
lapokat és a bérkifizetést igazoló 
dokumentumokat a fogadó tagállam 
hatóságainak kérésére a munkáltatónak 
vagy a letelepedés helye szerinti tagállam 
illetékes szerveinek a 6. cikk (5) 
bekezdésében említett ésszerű időn belül 
rendelkezésre kell bocsátaniuk; 

Or. en

Módosítás 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát, 
továbbá azokat az űrlapokat, amelyek 
információt nyújtanak egy származás 
szerinti országbeli szociális biztonsági 
rendszerben való tagságról , vagy 
megadják azon szociális biztonsági 
intézmény teljes körű elérhetőségét, 
amelyhez a kiküldött munkavállalók a 
fogadó tagállamban megvalósuló 
kiküldetésük során tartoznak (a 
883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet), 
valamint a származási országban működő, 
elismert munkaegészségügyi szolgálat 
által kiadott munkaalkalmassági 
igazolást, a kiküldetés ideje alatt 
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megőrizzék vagy rendelkezésre bocsássák 
és/vagy papíralapú vagy elektronikus 
másolatban megőrizzék a területükön –
például a munkahelyen vagy az építési 
területen vagy, a közlekedési ágazatban 
dolgozó utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. en

Módosítás 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti 
jogával összhangban kiadott
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
ésszerű időn belül rendelkezésre bocsássák
és/vagy a szolgáltató döntése alapján 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;
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Or. en

Módosítás 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), A1 jelű űrlapokat, a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tartózkodási és munkavállalási 
engedélyeit, bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. fr

Módosítás 564
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), bérpapírokat, munkaidő-
kimutatási lapokat és a bérkifizetést 
igazoló dokumentumokat vagy az ezekkel 
egyenértékű dokumentumok másolatát a 
kiküldetés ideje alatt megőrizzék vagy 
rendelkezésre bocsássák és/vagy 
papíralapú vagy elektronikus másolatban 
megőrizzék a területükön – például a 
munkahelyen vagy az építési területen 
vagy, a közlekedési ágazatban dolgozó 
utazó munkavállalók esetében, a 
tevékenység bázisán vagy a járműben, 
amellyel a szolgáltatást nyújtják, –
hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

b) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
munkaszerződést (vagy a 
91/533/EGK irányelv szerint azzal 
egyenértékű dokumentumot, beleértve 
adott esetben az említett irányelv 
4. cikkében említett kiegészítő 
információkat), A1 jelű űrlapokat,
bérpapírokat, munkaidő-kimutatási lapokat 
és a bérkifizetést igazoló dokumentumokat 
vagy az ezekkel egyenértékű 
dokumentumok másolatát a kiküldetés 
ideje alatt megőrizzék vagy rendelkezésre 
bocsássák és/vagy papíralapú vagy 
elektronikus másolatban megőrizzék a 
területükön – például a munkahelyen vagy 
az építési területen vagy, a közlekedési 
ágazatban dolgozó utazó munkavállalók 
esetében, a tevékenység bázisán vagy a 
járműben, amellyel a szolgáltatást nyújtják, 
– hozzáférhető és egyértelműen 
meghatározott helyen;

Or. fr

Módosítás 565
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szolgáltató arra vonatkozó 
kötelezettsége, hogy a legrövidebb időn 
belül tájékoztassa az illetékes hatóságot: 
- amennyiben a kiküldetésre nem 
kerül/került sor vagy a tervezettnél 
korábban befejeződött,
- ha a tevékenység félbeszakad,
- ha a kiküldött munkavállalót 
munkaadója a letelepedés helye szerinti 
tagállamban egy másik vállalkozásába 
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irányította, különösen 
vállalkozásáthelyezések vagy -egyesülések 
esetén.

Or. de

Módosítás 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

törölve

Or. en

Módosítás 567
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) valamennyi lényeges dokumentum, 
akár egységes, akár nem egységes 
nyomtatványok fordítása, függetlenül az 
adott dokumentum vagy nyomtatvány 
hosszától;

Or. de

Módosítás 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása a kért hivatalos európai uniós 
nyelveken;

Or. en

Módosítás 569
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok az 
EU kívánt hivatalos nyelvére történő 
fordítása.

Or. de

Módosítás 570
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása;
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Or. de

Módosítás 571
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
b) pontban említett dokumentumok
fordítását elkészítsék a fogadó állam 
valamely hivatalos nyelvén;

Or. fr

Módosítás 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása a fogadó állam valamely 
hivatalos nyelvén;

Or. fr

Módosítás 573
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok a 
tagállam egy hivatalos nyelvére történő 
fordítása.

Or. de

Módosítás 574
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, amennyiben azt a 
fogadó tagállam illetékes hatósága vagy 
szerve szükségesnek ítéli;

Or. en

Módosítás 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk; a fordítás költsége 
nem a munkáltatókat terheli;

Or. en
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Módosítás 576
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordításának kérelmezésére irányuló 
lehetőség, feltéve, hogy ezek a 
dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

Or. en

Módosítás 577
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordítása indokolt lehet, feltéve, hogy ezek 
a dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

c) a b) pontban említett dokumentumok 
fordításának kérelmezésére irányuló 
lehetőség, feltéve, hogy ezek a 
dokumentumok nem túl hosszúak, és 
általában egységes nyomtatványokat 
használnak hozzájuk;

Or. en

Módosítás 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azon tagállam, amelybe a kiküldetés 
irányul, előírhatja, hogy a b) pontban 
említett dokumentumokat és minden 
egyéb kötelező dokumentumot késedelem 
nélkül az illetékes nemzeti hatóságok 
rendelkezésére bocsássanak.

Or. en

Módosítás 579
Martin Kastler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

törölve

Or. de

Módosítás 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 

törölve
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nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) szükség esetén a szolgáltatás 
nyújtásának idejére egy kapcsolattartó 
kinevezése, aki – szükség esetén – abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadó nevében tárgyal az érintett 
szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően. Képviselő vagy 
kapcsolattartó lehet bármely olyan 
személy, akit a munkáltató választ, vagy a 
letelepedés helye szerinti tagállamban 
működő munkáltatói szervezet, amelynek 
a munkáltató is tagja.

Or. en

Módosítás 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 

d) arra vonatkozó lehetőség, hogy –
szükség esetén – kinevezzenek egy 
kapcsolattartót, aki abban a fogadó
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadót a szolgáltatás nyújtásának 
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nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

ideje alatt képviseli, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 583
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó lehetőség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, akihez a 
fogadó tagállam illetékes hatóságai 
közvetlenül fordulhatnak, hogy – szükség 
esetén – abban a tagállamban, amelybe a 
kiküldetés irányul, a munkaadó nevében 
tárgyaljon az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 584
Marek Henryk Migalski

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó lehetőség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kérelmezzék egy kapcsolattartó 
kinevezését, aki – szükség esetén – abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadó nevében tárgyal az érintett 
szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.
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Or. en

Módosítás 585
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó lehetőség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kérelmezzék egy kapcsolattartó 
kinevezését, aki – szükség esetén – abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadó nevében tárgyal az érintett 
szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 586
Csaba Őry

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) annak kérelmezésére vonatkozó 
lehetőség, hogy a szolgáltatás nyújtásának 
idejére kinevezzenek egy kapcsolattartót, 
aki – szükség esetén – a fogadó 
tagállamban a munkaadó nevében tárgyal 
az érintett szociális partnerekkel, a 
tagállami jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. hu
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Módosítás 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy jogi képviselőt, aki
lakóhellyel rendelkezik abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés 
irányul, hogy a kiküldetés időtartama 
alatt és legfeljebb egy évig a szolgáltatás 
nyújtását követően eljárjon a 
közigazgatási és bírósági eljárásokban, 
valamint – szükség esetén – abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadó nevében tárgyaljon az érintett 
szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 588
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy
kinevezzenek egy jogi képviselőt, aki a 
szolgáltatás nyújtásának idejére abban a 
tagállamban tartózkodik, amelybe a 
kiküldetés irányul, hogy – szükség esetén –
a munkaadó nevében kollektív 
megállapodásokat tárgyaljon meg és 
kössön az adott tagállamban működő,
érintett szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
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megfelelően

Or. en

Módosítás 589
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) jogi vagy meghatalmazott képviselő 
kinevezésére vonatkozó kötelezettség, aki 
a fogadó tagállamban magára vállalja a 
szolgáltató feladatait, és aki hivatalos 
felhatalmazással rendelkezik a kiküldő 
vállalkozásnak szóló küldemények 
átvételére.

Or. de

Módosítás 590
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy 
kinevezzenek egy jogi képviselőt. A jogi 
képviselő feladatai kiterjednek a bírósági 
és közigazgatási eljárásokra, valamint 
arra is, hogy – szükség esetén – a 
tagállami jogszabályoknak és 
gyakorlatnak megfelelően, abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadó nevében tárgyaljon az érintett 
szociális partnerekkel a szolgáltatás 
nyújtásának ideje alatt.

Or. en
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Módosítás 591
Georges Bach

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az illetékes hatósággal 
vagy szervvel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 592
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki jogi 
képviselőként jár el, illetve – szükség 
esetén – abban a tagállamban, amelybe a 
kiküldetés irányul, a munkaadó nevében 
tárgyal az érintett szociális partnerekkel, a 
tagállami jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban, ahol előírják egy kapcsolattartó személy kinevezését, e személy szerepe 
nem a fogadó tagállamban működő szociális partnerekkel folytatott „tárgyalás”, hanem 
sokkal inkább az, hogy (képviselőként) kapcsolattartó pontként és információforrásként 
működjön. Ez esetben csak a kollektív tárgyalások nemzeti rendszereit érintő tárgyalási 
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kockázatokra történik hivatkozás. Ezért a szerepét tekintve kifejezetten le kell szögezni, hogy a 
kapcsolattartó személy ehelyett vagy emellett képviselőként is eljárhat.

Módosítás 593
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

d) jogi vagy meghatalmazott képviselő 
kinevezésére vonatkozó kötelezettség, aki 
a fogadó tagállamban magára vállalja a 
szolgáltató feladatait, és akit hivatalosan 
felhatalmaztak arra, hogy a fogadó 
tagállambeli munkahelyi címén átvegye a 
kiküldő vállalkozásnak szóló 
küldeményeket. A képviselő feladatai közé 
tartozik, hogy a szolgáltatás nyújtásának
ideje alatt – szükség esetén – abban a 
tagállamban, amelybe a kiküldetés irányul, 
a munkaadó nevében tárgyaljon az érintett 
szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. de

Módosítás 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, akivel a 
tagállam illetékes hatóságai kapcsolatba 
léphetnek, és aki felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy – szükség esetén –
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partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

abban a tagállamban, amelybe a kiküldetés 
irányul, a munkaadó nevében tárgyal az 
érintett szociális partnerekkel, a tagállami 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 595
Danuta Jazłowiecka

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 
szolgáltatás nyújtásának idejére 
kinevezzenek egy kapcsolattartót, aki –
szükség esetén – abban a tagállamban, 
amelybe a kiküldetés irányul, a munkaadó 
nevében tárgyal az érintett szociális 
partnerekkel, a tagállami jogszabályoknak 
és gyakorlatnak megfelelően.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pl

Indokolás

Nyelvi módosítás (kizárólag a lengyel nyelvű változatot érinti). A lengyel változatból hiányzik 
egy nagyon fontos mondatrész.

Módosítás 596
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 56. cikkének 
figyelembevételével, valamint az adott 
nemzeti joggal összhangban további 
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közigazgatási követelményeket és 
ellenőrzési intézkedéseket írhatnak elő.

Or. de

Módosítás 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egyéb közigazgatási követelmények és 
ellenőrzési intézkedések, amelyek 
hiányában az illetékes hatóságok nem 
tudják hatékonyan végezni felügyeleti 
feladataikat. E követelményeket 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Minden további nemzeti ellenőrzési 
intézkedést vagy az (1) bekezdés b) 
pontjában említett dokumentumot csak az 
Európai Bizottság előzetes jóváhagyásával 
lehet bevezetni, a cél pedig kizárólag 
annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a 
96/71/EK irányelv 3. cikkében említett 
foglalkoztatási szabályok és feltételek.

Or. en
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Módosítás 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megkülönböztetéstől 
mentesen, indokoltan és arányos módon 
érvényesítik az (1) bekezdésben említett 
szükséges közigazgatási követelményeket 
és ellenőrzési intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szürkegazdaság elleni küzdelemre 
irányuló intézkedések, így például a 
munkavállaló részére egyéni adószám 
kiadásának kötelezettsége.

Or. en

Módosítás 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok – az Unió arányosságra 
és szükségességre vonatkozó elvének 
tiszteletben tartása mellett – a b) és c) 
pontban meghatározottakon túlmenően 
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szabadon alakíthatják ki a közigazgatási 
követelményeket és ellenőrző 
intézkedéseket, amennyiben ezekről 
pontos, áttekinthető és hozzáférhető 
módon tájékoztatják a szolgáltatást nyújtó 
vállalkozásokat;

Or. fr

Módosítás 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások távolról, lehetőleg 
elektronikus úton, könnyen végre tudják 
hajtani a munkavállalók kiküldetésével 
összefüggő eljárásokat, illetve teljesíteni 
tudják az alaki követelményeket.

törölve

Or. en

Módosítás 603
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások távolról, lehetőleg 
elektronikus úton, könnyen végre tudják 
hajtani a munkavállalók kiküldetésével 
összefüggő eljárásokat, illetve teljesíteni 
tudják az alaki követelményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások távolról, lehetőleg 
elektronikus úton, végre tudják hajtani a 
munkavállalók kiküldetésével összefüggő 
eljárásokat, illetve teljesíteni tudják az 
alaki követelményeket.

Or. de
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Módosítás 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások távolról, lehetőleg 
elektronikus úton, könnyen végre tudják 
hajtani a munkavállalók kiküldetésével 
összefüggő eljárásokat, illetve teljesíteni 
tudják az alaki követelményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások távolról, lehetőleg 
elektronikus úton végre tudják hajtani a 
munkavállalók kiküldetésével összefüggő 
eljárásokat, illetve teljesíteni tudják az 
alaki követelményeket.

Or. en

Módosítás 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

törölve

Or. en
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Módosítás 606
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések hatékonyak-e, azzal a céllal, 
hogy adott esetben szükséges 
módosításokat és változtatásokat 
javasoljon.

Or. de

Módosítás 607
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett
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tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

tapasztalatoknak a fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
rendszerek hatékonyak-e, azzal a céllal, 
hogy adott esetben szükséges 
módosításokat és változtatásokat 
javasoljon.

Or. de

Módosítás 608
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

(3)A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
ajánlásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e, azzal a céllal, hogy adott 
esetben a tagállamoknak módosításokat és 
változtatásokat javasoljon.

Or. de

Módosítás 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés



PE504.078v01-00 114/118 AM\924423HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül az Európai Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja a
nemzeti ellenőrzési intézkedések 
alkalmazását, azzal a céllal, hogy felmérje 
egy egész Unióra kiterjedő, digitális 
előzetes értesítési rendszer szükségességét 
és megvalósíthatóságát, valamint – adott 
esetben – szükséges módosításokat vagy 
változtatásokat javasoljon.

Or. en

Módosítás 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
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intézkedések szükségesek-e és
megfelelőek-e.

intézkedések megfelelőek-e, azzal a céllal, 
hogy adott esetben szükséges 
módosításokat és változtatásokat 
javasoljon.

Or. fr

Módosítás 611
Jean-Luc Bennahmias

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és
megfelelőek-e.

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések megfelelőek-e, azzal a céllal, 
hogy adott esetben szükséges 
módosításokat és változtatásokat 
javasoljon.

Or. fr

Módosítás 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések szükségesek-e és 
megfelelőek-e.

(3) A 20. cikkben említett dátumot követő 
három éven belül a Bizottság az 
együttműködési és információcsere-
rendszerrel, az egységesebb 
szabványosított dokumentumok 
kidolgozásával, a munkavállalók 
kiküldetése terén folytatott ellenőrzésre 
vonatkozó közös elvek vagy normák 
kidolgozásával, továbbá a technológiai 
fejlesztésekkel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatoknak, valamint mindezek 
hatékonyságának fényében megvizsgálja, 
hogy az alkalmazott nemzeti ellenőrzési 
intézkedések eredményesek-e és 
megfelelőek-e, azzal a céllal, hogy adott 
esetben szükséges módosításokat vagy 
változtatásokat javasoljon.

Or. en

Módosítás 613
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A munkavállaló kiküldetésének ideje 
alatt a munkakörülmények ellenőrzése a 
fogadó tagállam hatóságainak vagy 
illetékes szervének hatáskörébe tartozik. E 
hatóságok és szervek saját 
kezdeményezésük alapján ténymegállapító 
szemléket és ellenőrzéseket végezhetnek, 
amelyek során más szemlék vagy
ellenőrzések eredményei nem mérvadóak;

Or. de
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Módosítás 614
Thomas Händel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A munkavállaló kiküldetésének ideje 
alatt a munkakörülmények ellenőrzése a 
fogadó tagállam hatóságainak vagy 
illetékes szervének hatáskörébe tartozik. E 
hatóságok vagy szervek saját 
kezdeményezésük alapján ténymegállapító 
szemléket és ellenőrzéseket végezhetnek.

Or. de

Módosítás 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A letelepedés helye szerinti tagállam 
és azon tagállam, amelybe a kiküldetés 
irányul, egyaránt hatáskörrel rendelkezik 
a munkaügyi kapcsolatok és a 
munkafeltételek szabályosságának 
ellenőrzésére. Ellentétes értelmezés esetén 
azon tagállam joga élvez elsőbbséget, 
amelybe a kiküldetés irányul.

Or. en

Módosítás 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A munkavállaló kiküldetésének 
időtartama alatt a munkafeltételek 
ellenőrzése azon tagállam hatóságainak 
vagy illetékes szervének feladatkörébe 
tartozik, amelybe a kiküldetés irányul. 
Ezen intézmények saját kezdeményezésre 
ténymegállapító szemléket és 
ellenőrzéseket végezhetnek, és nem 
kötelezik őket a letelepedés helye szerinti 
tagállam által végzett szemlék és 
ellenőrzések eredményei.

Or. en

Módosítás 617
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A nemzeti ellenőrzési intézkedések 
fenntartható módon történő 
végrehajtásához szükséges, hogy a más 
tagállamban letelepedett szolgáltatók 
munkavállalók kiküldése esetében a 
rendeltetési országban kézbesítési 
megbízottat jelöljenek ki. A kézbesítési 
megbízottnak kézbesíthetők a más 
tagállamban letelepedett szolgáltató 
számára joghatással rendelkező 
közigazgatási határozatok vagy hivatalos 
dokumentumok.

Or. de


