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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelvjavaslat a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából 
való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szól és jelentős lépés az EU átfogó, közös 
migrációs politikájának megvalósítása irányába. A javaslat a Bizottság által 2005 végén 
bejelentett legális migrációról szóló csomag részét képezi, amely az EU migrációs 
politikájának koherens és részletes kidolgozására irányuló öt különálló jogalkotási intézkedés 
elfogadását tartalmazza. Az első intézkedést, azaz az ún. kék kártyára vonatkozó 2009/50/EK 
irányelvet 2009. május 25-én fogadták el. Az összevont engedélyről szóló irányelvjavaslatot a 
Parlament 2011. március 24-én fogadta el első olvasatban, jelenleg pedig a Tanács és a 
Parlament között megbeszélés tárgyát képezi. Ezt az irányelvjavaslatot az ICT 
irányelvjavaslattal (COM(2010)0378) egy időben nyújtották be. 
Az irányelvjavaslatnak figyelembe kell vennie a hatályos migrációs jogszabályokat és azokkal 
összhangban kell lennie.
Az irányelv fő célkitűzései a következők:
– egyértelmű, szakszerű és átlátható szabályokon alapuló közös keret kialakítása az 
idényjellegű munkavállalás céljából Európába belépő és ott tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok (a továbbiakban: idénymunkások) számára; 
– olyan ösztönzők és intézkedések nyújtása, amelyekkel biztosítható, hogy az idénymunkások 
ne maradjanak illegálisan az EU-ban engedélyezett tartózkodási időszakuk végén; 
– az idénymunkások védelme és annak megakadályozása, hogy kizsákmányolt helyzetbe 
kerüljenek, illetve embertelen körülmények között dolgozzanak és éljenek.
Az előadó hangsúlyozza, hogy ez a jelentés a javaslatnak csak azon részeivel foglalkozik, 
amelyek a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vagy kizárólagos hatáskörébe tartoznak 
((20), (21) és (22) preambulumbekezdés, 3. cikk f) pontja, 16. cikk, a munkaerőpiaccal és a 
szociális biztonsággal kapcsolatos kivételeket illetően a (9) preambulumbekezdés és a 2 cikk 
(2) bekezdése), vagy pedig megosztott hatáskörébe esnek ((7), (10), (12), (13), (14), (19), (23) 
preambulumbekezdés, 3. cikk b) pontja, 3. cikk c) pontja, 4. cikk (2) bekezdése, 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, 5. cikk (1) bekezdésének d) pontja, 6. cikk (2) bekezdése, 14. cikk és 
17. cikk). 

Bizottságunk szempontjából az ezen irányelvvel kapcsolatos fő kérdések az idénymunkások 
kizsákmányolására, valamint megalázó élet- és munkakörülményeikre irányulnak. 

Ezzel összefüggésben rá kell mutatni, hogy azok az idénymunkások vannak leginkább 
kizsákmányolva, akik illegálisan tartózkodnak az EU-ban. A munkáltatókkal szembeni 
szankciókról szóló 2009/52/EK irányelv központi szerepet játszik az illegális migráció elleni 
küzdelemben.  A szóban forgó irányelv mindazonáltal jelentős eredmény lesz e téren, mivel 
egyértelmű, közös és átlátható keretet alakít ki az idényjellegű munkavállalás céljából a 
tagállamokba belépő és ott tartózkodó migránsok számára, és ily módon előmozdítja a legális 
migrációs csatornák használatát.  

Az idénymunkások védelme érdekében szoros figyelemmel kell kísérnünk a Parlament legális 
migrációról szóló politikai tervvel kapcsolatos 2007. szeptember 26-i állásfoglalását, 
amelynek egyik részét ezen irányelvjavaslat képezi: „emlékeztet arra, hogy kerülni kell a 
kettős szabályozást a munkavállalók különböző kategóriáinak jogaira vonatkozóan, és arra, 
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hogy kiemelten védeni kell az idényjellegű munkát végzők és a fizetett gyakornokok jogait, 
mivel ők sokkal kiszolgáltatottabbak a visszaélésekkel szemben”. 
E célkitűzés teljesítése nemcsak a méltányosság, a társadalmi igazságosság és az érintett 
idénymunkások méltóságának tiszteletben tartása szempontjából fontos, hanem a munkájuk, a 
tagállamok és az Európai Unió társadalmi és gazdasági fejlődésére befizetett adójuk és 
társadalombiztosítási járulékaik általi hozzájárulásuk elismerése szempontjából is. Az EU-nak 
demográfiai és a szakképzettséghez fűződő okokból van szüksége e munkásokra ugyanúgy, 
ahogy általában véve szüksége van migráns munkavállalókra, ezért korrekt és tisztességes 
munkafeltételeket kell számukra biztosítani. 

Az idénymunkások jogainak védelme érdekében – különösen a munkafeltételek 
vonatkozásában – lépéséket kell tenni annak biztosítására, hogy a harmadik országbeli 
idénymunkásokra és a fogadó tagállam állampolgáraira vonatkozó egyenlő elbánás elve teljes 
mértékben érvényesüljön. Ezen elv teljes érvényesülése egyik előfeltétele annak, hogy a 
szociális dömping és a tisztességtelen verseny elkerülhető legyen. 

A megfelelő életkörülmények egyik kulcsfontosságú aspektusa a lakhatás, amelyet az 
idénymunkások számára biztosítani kell: az ilyen munkásoknak „megfelelő szállást” kell 
biztosítani, amely kifejezést pontosabban kell meghatározni. Azt is fontos biztosítani, hogy az 
idénymunkásokat ne zsákmányolják ki azáltal, hogy nettó jövedelmük túlnyomó részét 
lakbérre kelljen költeniük.

Nagyon fontos az ellenőrzés is. Lépéseket kell tenni hatékony és alapos felügyeleti és 
ellenőrző mechanizmusok kialakítására, valamint a panasztételt megkönnyítő hatékony 
eszközök kifejlesztésére. Az ezen irányelvben rögzített fellépések ellenőrzéséért felelős 
hatóságoknak minden általuk megkövetelt forrást a rendelkezésükre kell bocsátani, hogy 
feladatukat a lehető leghatékonyabban végezhessék el. 

MÓDOSÍTÁSOK

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) 56. cikkének keretében lefektetett 
feltételeit. Ez az irányelv különösen a 
munkavállalás azon részletes szabályait és 
feltételeit nem érinti, amelyeket a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 

törölve
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1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
azokra a munkavállalókra kell 
alkalmazni, akiket valamely tagállamban 
letelepedett vállalkozás küldött ki egy 
másik tagállam területén való 
szolgáltatásnyújtás céljából.

Or. it

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kertészeti ágazat szintén az év adott szakaszához kapcsolódik, és egyes tagállamokban nem 
tartozik a „mezőgazdaság” fogalmi körébe. Tisztázni kell, hogy az ágazat ezen irányelv 
hatálya alá tartozik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

                                               
1 HL L 18., 1997.1.21., 1. o.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Ez az irányelv nem érintheti 
kedvezőtlenül a már jogszerűen valamely 
tagállamban tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgárok már megítélt 
munkavállalási jogát.

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai módosítás, amelynek célja annak tisztázása, hogy ezen irányelv nem érinti 
hátrányosan a már jogszerűen valamely tagállamban tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok munkavállalási jogát.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak biztosítani kell tudniuk, hogy a szerződés vagy a munkaviszony 
uniós jogszabályokban meghatározott minden szempontja teljes mértékben tiszteletben tartja 
az ezen irányelvben megállapított rendelkezéseket, különösen a 16. cikkben meghatározottak 
szerint a fogadó tagállam polgáraival azonos bánásmódot illetően.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Tekintetbe véve a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások 
különösen sebezhető helyzetét és 
megbízatásuk ideiglenes természetét, 
szükség van a harmadik országbeli 
idénymunkások jogainak hatékony 
védelmére, és annak biztosítására, hogy 
teljes mértékben érvényesüljön a fogadó 
tagállami állampolgárságú 
munkavállalókkal egyenlő elbánás elve.

Or. it

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamoknak haladéktalanul 
ratifikálniuk kell a migráns 
munkavállalók és családtagjaik jogainak 
védelméről szóló, az ENSZ Közgyűlése 
által 1990. december 18-án elfogadott 
egyezményt.

Or. it
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
20 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20b) Ezen irányelvet az 1961. október 18-
án aláírt Európai szociális chartában 
rögzített jogok és elvek sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or. it

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A fogadó tagállami állampolgárságú 
munkavállalókra vonatkozó jogszabályi, 
közigazgatási és szabályozási 
rendelkezéseken kívül a választottbírósági 
döntéseknek és a fogadó tagállamok 
nemzeti jogszabályaival és gyakorlatával 
összhangban bármely szinten – a 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által –
megkötött kollektív megállapodásoknak és 
szerződéseknek is vonatkozniuk kell a 
harmadik országok idénymunkásaira, a 
fogadó tagállam állampolgáraira 
vonatkozó azonos feltételek szerint. 

Or. it

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A harmadik országbeli 
idénymunkásokat egyenlő elbánásban kell 
részesíteni a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet 3. cikkében felsorolt 
szociális biztonsági ágak tekintetében. Ez 
nem sérti a nyugdíjrendszerekhez való 
hozzájárulásokra vonatkozó de minimis 
szabályokat rögzítő nemzeti jogszabályok 
tagállamok általi megkülönböztetésmentes 
alkalmazását.

Or. it

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az uniós jogszabályok nem 
korlátozzák a tagállamok azon jogkörét, 
hogy megszervezzék saját 
társadalombiztosítási rendszereiket. Uniós 
szintű harmonizáció hiányában minden 
tagország saját felelőssége, hogy 
jogszabályaiban lefektesse a 
társadalombiztosítási juttatások 
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nyújtására vonatkozó szabályokat, illetve e 
juttatások mértékét és időtartamát.  E 
jogkör alkalmazásakor azonban a 
tagállamoknak be kell tartniuk az uniós 
jogszabályokat.

Or. it

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) A tagállamoknak egyenlő elbánást 
kell biztosítaniuk legalább azon harmadik 
országbeli állampolgárok számára, akik 
alkalmazásban állnak, vagy akik egy 
bizonyos idejű alkalmazás után 
munkanélküliként vannak regisztrálva. A 
szociális biztonság terén alkalmazott 
egyenlő elbánás ezen irányelv szerinti 
korlátozása nem sértheti a 883/2004/EK 
rendelet és a 987/2009/EK rendelet 
harmadik országok e rendeletek által 
csupán állampolgárságuk miatt nem 
érintett állampolgáraira való 
kiterjesztéséről szóló, 2010. november 24-i 
1231/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alkalmazásában 
biztosított jogokat.

Or. it

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22c) Ezen irányelv, és különösen a 
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jogokkal, munkakörülményekkel és a 
szállással kapcsolatos rendelkezések 
megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat 
hoznak létre, valamint azt, hogy 
területükön hatékony és megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzések 
hatékonyságának fokozása érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
jogszabályok megfelelő hatáskört és 
forrásokat biztosítsanak az illetékes 
hatóságoknak az ellenőrzések 
lefolytatásához; valamint azt, hogy az 
irányelv hatékony végrehajtása érdekében 
a korábbi ellenőrzések adatait 
összegyűjtsék és feldolgozzák; továbbá 
hogy elegendő olyan személyzet álljon 
rendelkezésre, amely rendelkezik az 
ellenőrzések hatékony lefolytatásához 
szükséges készségekkel és képesítéssel.

Or. en

Indokolás

Hatékony ellenőrzési és felügyeleti rendszerre van szükség annak biztosítására, hogy az 
idénymunkások jogait és ezen irányelv rendelkezéseit teljes mértékben tiszteletben tartsák a 
tartózkodás teljes időtartama alatt.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A végrehajtás megkönnyítése 
érdekében az olyan érintett, kijelölt 
harmadik felek számára, mint például a
szakszervezetek vagy más egyesületek, 
lehetővé kell tenni a panasztételt az 
irányelv hatékony alkalmazásának 
biztosítása céljából. Ez az olyan helyzetek 
kezelése érdekében tűnik szükségesnek, 
amikor az idénymunkások nincsenek 
tisztában a szabályok érvényre juttatását 

(23) Ezen irányelv végrehajtásának
megkönnyítése érdekében hatékony 
mechanizmusoknak kell rendelkezésre 
állniuk, amelyek segítségével az
idénymunkások közvetlenül vagy 
megfelelő harmadik feleken, például a
szakszervezeteken vagy más egyesületeken 
keresztül panasszal élhetnek. Ez az olyan 
helyzetek kezelése érdekében tűnik 
szükségesnek, amikor az idénymunkások 
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célzó mechanizmusok meglétével, vagy 
vonakodnak saját nevükben igénybe venni 
ezeket, mert félnek a lehetséges 
következményektől.

nincsenek tisztában a szabályok érvényre 
juttatását célzó mechanizmusok 
meglétével, vagy vonakodnak saját 
nevükben igénybe venni ezeket, mert 
félnek a lehetséges következményektől.
Megfelelő bírói védelmet kell biztosítani 
az idénymunkások viktimizációjával 
szemben is arra az esetre, ha panasszal 
élnek.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az idénymunkások kizsákmányolásnak való kitettségére, alapvetően fontos, hogy 
hatékony mechanizmusok álljanak rendelkezésre az idénymunkások számára, hogy saját 
maguk panasszal élhessenek, illetve hogy ezt harmadik fél útján tegyék meg. A panasszal élő 
idénymunkások viktimizációjával szembeni védelem fontos, hogy a panasztételi mechanizmus 
reális választási lehetőség legyen és hogy védelmet nyújtson a sérülékeny helyzetben lévő 
idénymunkásoknak.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

Mivel még nem dőlt el egyértelműen, hogy a kiküldetésről szóló irányelv vonatkozik-e 
harmadik országbeli állampolgárokra, és ha igen milyen módon, ezért nem helyénvaló azon 
harmadik országbeli állampolgárokat ezen irányelv hatálya alól kizárni, akiket egy másik 
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tagállamban letelepedett vállalkozások szolgáltatások nyújtása keretében küldtek ki a 
96/71/EK irányelv szerint.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ezen irányelv a mezőgazdasági, a 
kertészeti és az idegenforgalmi ágazatra 
alkalmazandó. A tagállamok úgy 
határozhatnak, hogy további, az év adott 
szakaszához kapcsolódó tevékenységekre 
is kiterjesztik az irányelv alkalmazását, 
amennyiben a szociális partnerek ehhez 
beleegyezésüket adják.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági, kertészeti és idegenforgalmi ágazatban egyes tevékenységek természetüknél 
fogva idényhez kötöttek és az igényelt munkaerő fluktuál az évszakok változásától függően 
(lásd a (10) preambulumbekezdésben említett példákat). Tekintettel a tagállamokban 
uralkodó sokféle helyzetre, ezen ágazatok mellett néhány további tevékenységet is ezen 
irányelv hatálya alá lehet vonni, ez azonban csak a szociális partnerek egyetértésével 
történhet.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „idénymunkás”: olyan harmadik 
országbeli állampolgár, aki megtartja 
harmadik országbeli törvényes lakóhelyét, 
de a harmadik országbeli állampolgár és 
valamely tagállamban letelepedett 
munkáltató között közvetlenül létrejött, egy 
vagy több határozott idejű munkaszerződés 
keretében ideiglenesen egy tagállam 

b) „idénymunkás”: olyan harmadik 
országbeli állampolgár, aki a harmadik 
országbeli állampolgár és valamely 
tagállamban letelepedett munkáltató között 
közvetlenül létrejött, a 2. cikk 2a) pontja 
szerint egy vagy több határozott idejű 
munkaszerződés keretében ideiglenesen 
egy tagállam területén tartózkodik egy 
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területén tartózkodik egy olyan ágazatban 
történő foglalkoztatás céljából, melyben a 
tevékenységek nagy mértékben az év adott 
szakaszához kapcsolódnak;

olyan ágazatban történő foglalkoztatás 
céljából, melyben a tevékenységek nagy 
mértékben az év adott szakaszához 
kapcsolódnak; 

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai módosítás, amelynek célja, hogy a szöveget összhangba hozza a 
fogalommeghatározásokkal és a hatállyal kapcsolatos többi változtatással.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy egy tevékenység idényhez kötöttnek minősüljön, annak szigorúan az év egy adott 
időszakához kell kötődnie, amikor a munkaerő iránti igény előreláthatólag és rendszeresen 
nagyobb a szokásosnál.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „általánosan alkalmazandónak 
nyilvánított kollektív szerződés”: olyan 
kollektív szerződés, amelyet az adott 

f) „kollektív megállapodások és 
szerződések”: a fogadó tagállam nemzeti 
jogszabályaival és gyakorlatával 
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földrajzi területen és az érintett 
szakmában vagy iparágban működő 
valamennyi vállalkozásnak be kell 
tartania; amennyiben nem létezik a
kollektív szerződések általános 
alkalmazandóságát kimondó rendszer, a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az adott 
földrajzi területen belül az érintett szakma 
vagy iparág tekintetében általában 
minden hasonló vállalkozásokra 
alkalmazandó kollektív szerződésekre 
és/vagy a leginkább reprezentatív 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek 
által nemzeti szinten megkötött és az egész
tagállam területén alkalmazott kollektív 
szerződésekre támaszkodhatnak.

összhangban a leginkább reprezentatív 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek 
által bármely szinten megkötött bármilyen 
kollektív megállapodás vagy szerződés, 
amely azon munkavállalókra vonatkozik, 
akik a fogadó tagállam állampolgárai.

Or. it

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő meghatározás nem tenné lehetővé az összes, minden szinten 
megkötött kollektív megállapodás lefedését, és negatív hatással lenne a munkáltatói és 
munkaügyi szervezetek közötti kapcsolatrendszerre; továbbá nem biztosítaná, hogy 
érvényesüljön a fogadó tagállam állampolgáraival azonos bánásmód elve, és nem kerülné el 
a szociális dömping, a tisztességtelen verseny és a kizsákmányolás kockázatát.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Ez egy technikai változtatás, amelynek célja, hogy tisztázza, hogy minden kedvezőbb 
rendelkezésnek konkrétan harmadik országbeli állampolgárokra kell vonatkoznia (a 13. cikk 
szerinti leendő idénymunkásokra és a 14–17. cikk szerinti idénymunkásokra).

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az adott tagállamban végzendő 
idénymunkára vonatkozó érvényes 
munkaszerződés vagy a nemzeti 
jogszabályok által előírt kötelező érvényű 
állásajánlat az adott tagállamban 
letelepedett munkáltatótól, amely 
tartalmazza a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, 
illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről 
szóló 1991. október 14-i tanácsi irányelv1

2. cikkében megállapítottak alapján a 
szerződés vagy a munkaviszony 
legfontosabb aspektusait az ezen irányelv 
16. cikkében rögzített rendelkezésekkel 
összhangban;
_____________
1 HL L 228., 1991.10.18., 32. o.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy biztosítsák, hogy a szerződés vagy a 
munkaviszony uniós jogszabályokban meghatározott minden szempontja teljes mértékben 
tiszteletben tartsa az ezen irányelvben megállapított rendelkezéseket, különösen a 16. cikkben 
meghatározottak szerint a fogadó tagállam polgáraival azonos bánásmódot illetően.

Módosítás 21

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

d) a 14. cikkben meghatározott szállásra 
vonatkozó bizonyítékot. 

d) a 14. cikkben rögzített rendelkezésekkel 
összhangban a szállásra vonatkozó 
bizonyítékot.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy biztosítsák, hogy az idénymunkások a 
14. cikkben előírt megfelelő szállásban részesüljenek.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ez egy technikai/nyelvi módosítás, amely tisztázza e rendelkezés jelentését.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára, hogy bizonyítékot 

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

szolgáltassanak arról, hogy az 
idénymunkásnak a nemzeti jogszabályok 
és gyakorlat alapján méltó körülményeket 
biztosító megfelelő szállást biztosít.
Minimális elvárásként az ilyen szálláson 
megfelelő teret kell biztosítani az ottlakók 
számára, védelmet kell nyújtania 
számukra a természeti elemekkel és az 
egészséget veszélyeztető egyéb tényezőkkel 
szemben, biztonságosnak és 
karbantartottnak kell lennie, rendelkeznie 
kell az egészség, a biztonság, a kényelem 
és a táplálkozáshoz elengedhetetlenül 
szükséges felszerelésekkel, például 
biztonságos ivóvízzel, főzési, fűtési, 
világítási rendszerrel, tisztálkodási és 
mosási, élelmiszer-tárolási és 
hulladékkezelési lehetőséggel. Lehetővé 
kell tenni a szálláson a legalapvetőbb 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A szállásnak megfelelőnek kell lennie és meg kell felelnie a nemzeti jogszabályok és gyakorlat 
követelményeinek, valamint egyes minimumrendelkezéseknek. Ezen minimumrendelkezések 
összhangban vannak az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága által 
kialakított megfelelő lakhatást meghatározó mutatóival.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ha az idénymunkásoknak bérleti díjat 
kell fizetniük e szállásért, annak díját az 
ott-tartókodás időtartamára rögzíteni kell, 
és az nem lehet túlzó a javadalmazáshoz 
vagy a szállás színvonalához képest.

Or. en
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Indokolás

A kizsákmányolás egyik módja, ha az idénymunkásoktól a nettó bérükhöz vagy a szállás 
színvonalához képest magas bérleti díjat kérnek. Ezért ezt meg kell akadályozni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk 
Költségek

A tagállamok előírják az idénymunkások 
munkáltatói számára a következők 
megtérítését:
a) az idénymunkás származási helyéről az 
érintett tagállamban lévő munkahelyre 
történő oda-vissza utazás költségeit;
b) a vízum díját és adott esetben a 
vízummal kapcsolatos egyéb 
szolgáltatások díját;
c) az 5. cikk (1) bekezdése c) pontjában 
említett egészségbiztosítás költségét.

Or. en

Indokolás

Bizonyos költségeket, amelyek közvetlenül az idényjellegű munkavállaláshoz kötődnek, a 
munkáltatóknak kell fizetniük. Az útiköltségek munkáltató általi fizetése megkönnyíti, hogy az 
idénymunkások visszatérjenek származási helyükre engedélyük lejártát követően.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az idénymunkást a fogadó tagállam 
állampolgáraival egyenlő elbánás illeti 
meg, de legalább a következők 



PE464.974v01-00 20/25 PA\867737HU.doc

HU

vonatkozásában:

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

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

1. a fizetést és az elbocsátást, a munkaidőt, 
a szabadságot és a fegyelmi 
rendelkezéseket, valamint a munkahelyi 
egészséget és biztonságot magában foglaló 
munkafeltételek, amelyek a jogi, 
közigazgatási és szabályozási 
rendelkezéseken kívül figyelembe veszik a 
választottbírósági döntéseket és a fogadó 
tagállam jogszabályaival és gyakorlatával 
összhangban bármely szinten – a 
leginkább reprezentatív munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek által –
megkötött kollektív megállapodásokat és
szerződéseket, a fogadó tagállam 
állampolgáraira vonatkozó azonos a 
feltételek szerint.

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

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

2. egyesülési és társulási szabadság, 
valamint a munkavállalókat képviselő 
szervezetek tagjainak sorába történő 
belépés szabadsága, illetve bármely olyan 
szervezetben való belépés szabadsága, 
amelynek tagjai egy bizonyos foglalkozást 
űznek, beleértve az ilyen szervezetek által 
nyújtott előnyöket és jogokat is, többek 
között kollektív tárgyalások folytatására és 
kollektív szerződések megkötésére 
irányuló jogot, valamint az uniós 
jogszabályokat tiszteletben tartó, a fogadó 
tagállam nemzeti jogával és 
gyakorlataival összhangban lévő 
sztrájkhoz és szervezett fellépéshez való 
jogot, a közrendre és a közbiztonságra 
vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme 
nélkül;
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b) a 883/2004/EK tanácsi rendelet 3. 
cikkében meghatározott, a szociális 
biztonság ágaira vonatkozó nemzeti jogi 
rendelkezések;

3. a 883/2004/EK tanácsi rendeletben
meghatározott szociális biztonság ágai;

c) kötelező nyugdíj fizetése a 
munkavállaló előző munkahelye alapján 
ugyanazon feltételek mellett, mint 
amelyek az adott tagállam 
állampolgáraira harmadik országba való 
költözésük esetén vonatkoznak;
d) az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés, 
kivéve a szociális lakásellátáshoz és a 
munkaügyi központok által biztosított 
tanácsadáshoz való hozzáférést.

4. az árukhoz és szolgáltatásokhoz, illetve 
a nyilvánosság számára elérhető áru- és 
szolgáltatásellátáshoz való hozzáférés, 
ideértve a lakásszerzési eljárásokhoz és a 
munkaügyi hivatalok által biztosított 
segítségnyújtáshoz és tanácsadáshoz való 
hozzáférést a nemzeti jog előírásainak 
megfelelően. Ez a bekezdés a nemzeti és 
uniós jogszabályoknak megfelelően nem 
sértheti a szerződéskötés szabadságát.

Or. it

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) tágabb értelmében vett oktatás és 
szakképzés, ideértve az ösztöndíjakat is; 

Or. it

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b) oklevelek, bizonyítványok és egyéb 
szakmai képesítések elismerése a 
vonatkozó nemzeti eljárásoknak 
megfelelően;

Or. it

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c) adókedvezmény.

Or. it

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országból származó és 
harmadik országba költöző 
munkavállalók vagy az ilyen 
munkavállalók harmadik országban élő 
túlélő hozzátartozói, akik a munkavállaló 
után jogokat élveznek, a nyugdíjkorhatár 
elérése, rokkantság vagy halál esetén a 
munkavállaló korábbi munkaviszonyán 
alapuló és a 883/2004/EK rendelet 3. 
cikkében meghatározott jogszabályok 
szerint megszerzett kötelező nyugdíjban 
részesülnek az érintett tagállam harmadik 
országba költöző állampolgáraira 
vonatkozókkal azonos feltételek mellett és 
mértékben.
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Or. it

Indokolás
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Ellenőrzés és felügyelet

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
ellenőrzési mechanizmusokat hoznak 
létre, valamint azt, hogy területükön 
hatékony és megfelelő ellenőrzéseket 
végeznek annak biztosítása érdekében, 
hogy az ezen irányelvben megállapított 
rendelkezéseket, és különösen a jogokkal, 
munkakörülményekkel és a szállással 
kapcsolatosakat teljes mértékben 
tiszteletben tartsák az adott tagállamban 
az idénymunkások tartózkodási ideje 
során.

Or. en

Indokolás

Hatékony ellenőrzési és felügyeleti rendszerre van szükség annak biztosítására, hogy az 
idénymunkások jogait és ezen irányelv rendelkezéseit teljes mértékben tiszteletben tartsák.
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják azokat a 
hatékony mechanizmusokat, amelyek 
segítségével az idénymunkások 
munkaadóikkal szemben panaszt tehetnek 
közvetlenül, vagy olyan harmadik félen 
keresztül, akinek jogos érdeke az ezen 
irányelvnek való megfelelés biztosítása a 
vonatkozó nemzeti jogszabályaiban 
megállapított kritériumoknak 
megfelelően, illetve a tagállam nemzeti 
jogában meghatározott illetékes 
hatóságon keresztül.

Or. en

Indokolás
Tekintettel az idénymunkások kizsákmányolásnak való kitettségére, alapvetően fontos, hogy 
hatékony mechanizmusok álljanak rendelkezésre az idénymunkások számára, hogy saját 
maguk panasszal élhessenek, illetve hogy ezt harmadik fél útján tegyék meg.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok olyan intézkedéseket 
fogadnak el, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy megóvják az idénymunkásokat az 
elbocsátástól, illetve a munkáltató egyéb 
hátrányos bánásmódjától, amelyet az ezen 
irányelv betartatását célzó, a 
vállalkozáson belüli panasztétel vagy 
bármely jogi eljárás válaszlépéseként tesz.

Or. en
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Indokolás

 A panasszal élő idénymunkások viktimizációjával szembeni védelem fontos, hogy a 
panasztételi mechanizmus reális választási lehetőség legyen és hogy védelmet nyújtson a 
sérülékeny helyzetben lévő idénymunkásoknak.


