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Tárgy: Javaslat – A Tanács irányelve a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte 

jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról
– A javaslat jóváhagyása

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának 

változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló tanácsi irányelvjavaslat kompromisszumos 

szövegét. 
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Az elnökség által javasolt változtatásokat félkövér betűtípussal és aláhúzással jelöltük.

Javaslat

A TANÁCS IRÁNYELVE

a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek a Mayotte jogállásának változása miatt szükségessé váló 

módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349.  cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek részére történő továbbítását 

követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére 1,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

                                               
1 HL
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mivel:

(1) Az Európai Tanács a 2012/419/EU határozatával 1 úgy döntött, hogy 2014. január 1-jétől 

módosítja Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett 

időponttól Mayotte nem tartozik a tengerentúli területek közé, és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 349. cikke és 355. cikkének (1) bekezdése szerinti legkülső 

régióvá válik. Mayotte jogállásának e fenti megváltozását követően az uniós jogot […]

2014. január 1-től alkalmazni kell Mayotte-on. Ugyanakkor helyénvaló az uniós jog 

alkalmazásának speciális feltételeire vonatkozóan bizonyos különleges intézkedéseket 

megállapítani, amelyeket Mayotte, mint új legkülső régió sajátos társadalmi és gazdasági 

strukturális helyzete indokol.

(2) Figyelembe véve Mayotte sajátos gazdasági és társadalmi strukturális helyzetét, és 

kiváltképpen azt, hogy távoli fekvésének, sziget jellegének, valamint kedvezőtlen 

domborzati és éghajlati viszonyainak köszönhetően a munkaerőpiac kevéssé fejlett és a 

foglalkoztatási arány alacsony, […] meg kell hosszabbítani a BUSINESSEUROPE, az 

UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált 

keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv2 végrehajtására vonatkozó határidőt annak 

érdekében, hogy biztosítható legyen az egyenlő bánásmód fokozatos megvalósítása a szülői 

szabadság sajátos területén, továbbá hogy elkerülhető legyen az új legkülső régió fokozatos

gazdasági fejlődésének destabilizációja […]. Az átültetési időszak ily módon biztosított 

meghosszabbítása […] lehetőséget kell, hogy adjon a Mayotte, mint új legkülső régió

sajátos szerkezetéből adódó hátrányos társadalmi és gazdasági helyzetének a javítására.

(3) A 2010/18/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

                                               
1 HL L 204., 2012.7.31., 131. o.
2 HL L 68., 2010.3.18., 13. o.
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1. cikk

A 2010/18/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki: 

„Az első albekezdéstől eltérve Mayotte-ra, mint az EUMSZ 349. cikke értelmében legkülső 

régióra vonatkozóan a irányelv fenti cikkében említett határidő 2018. december 31-ig 

meghosszabbításra kerül.”

2. cikk

Ennek az irányelvnek a Francia Köztársaság a címzettje.

3. cikk

Ez az irányelv 2014. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 

a Tanács részéről

az elnök

_____________________


