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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

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok állampolgárainak 
uniós polgárságtudata részben a belső 
piacon való munkavállalás lehetőségéből 
táplálkozik, és ezért az Unió valamely más 
országában való letelepedéshez és 
munkavállaláshoz való jog az uniós 
polgárság egyik, a Szerződések által 
elismert alapeleme és az uniós 
alapszabadságok egyike.

Or. en

Indokolás

A személyek szabad mozgása olyan jog, amely nem tagadható meg az Európai Unió 
tagállamainak polgáraitól; ehhez hozzátartozik azon jog is, hogy a választásuk szerinti 
tagállamban dolgozhassanak, tanulhassanak, illetve élhessenek. Ezért a szociális dömping 
megelőzése érdekében biztosítani kell mindazon feltételeket, amelyek a munkavállalók és 
családtagjaik szabad mozgásának megvalósulásához szükségesek. A munkavégzés helye 
szerinti országban nem fogadható el semmiféle megkülönböztetés, és biztosítani kell minden 
jogot, ideértve a közszolgáltatásokhoz és a társadalombiztosításhoz való hozzáférést, valamint 
a szakszervezeti jogokat.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 

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

az Unió „az emberi méltóság, a szabadság, 
az egyenlőség és a szolidaritás 
oszthatatlan és egyetemes értékein 
alapul”, és „tevékenységei középpontjába 
az egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. címe meghatározza a „Polgárok jogai”-t, 
köztük a 45. cikkben azt, hogy minden 
uniós polgárnak joga van a tagállamok 
területén való szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz, és ez a jog a 
Szerződésekkel összhangban a tagállamok 
területén jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgároknak is 
biztosítható.

Or. en

Indokolás

Amint arra a Bulgáriából és Romániából származó munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről szóló, a Tanácshoz intézett európai bizottsági 
jelentés is utal, a harmadik országokból érkező, valamely tagállam területén legálisan 
tartózkodó munkavállalókat és családtagjaikat ugyanazok a jogok illetik meg, mint bármely 
más, az EU valamelyik tagállamában élő állampolgárt. Ezért ha ezeket a polgárokat 
kizárnánk a polgárok európai évéből (2013), az egyet jelentene a magát pluralistának és 
multikulturálisnak nevező Európában lakó polgárok megkülönböztetésével és az eltérő 
bánásmód alkalmazásával.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A migráns munkavállalók jogai, 
valamint a mobilitásban rejlő, az EU és 
tagállamai számára kínált gazdasági 
előnyök tekintetében az uniós 
jogszabályok e téren való hatékony 
végrehajtásának kulcsa a munkavállalók, 
családtagjaik és az érdekelt felek 
figyelmének felhívása jogaikra, 
lehetőségeikre és a mozgás 
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szabadságának gyakorlásához 
rendelkezésükre álló eszközökre.

Or. en

Indokolás

Az állampolgári, szociális és munkajogokra vonatkozóan a polgárok rendelkezésére álló 
tájékoztatás elégtelen, ami súlyosan akadályozza a munkavállalók Európai Unión belüli 
szabad mozgását. Alapvetően fontos, hogy a polgárok más tagállamba való távozásukkor 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a jogaikkal kapcsolatban, hogy meg lehessen előzni a 
munkaadók általi kizsákmányolást.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen az ipari átalakulás, 
az új munkavégzési módok és a 
demográfiai változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik, valamint a 
munkavállalóként őket megillető 
foglalkoztatási és szakszervezeti jogok, 
amelyek biztosítják, hogy a migráns 
polgárok egyenlő bánásmódban 
részesüljenek, és ne használják ki őket 
olcsó munkaerőként. A szabad mozgás 
megkönnyítése potenciálisan javíthatja a 
polgárok lehetőségeit az egységes piac 
előnyeiből való teljes körű részesülésre, 
ugyanakkor a foglalkoztatási mobilitást 
össze kell kötni a munkavállalók szociális 
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biztonságának és szakszervezeti jogainak 
biztosításával, és nem szabad, hogy abban 
egyes munkaadók lehetőséget lássanak a 
bérek és a társadalombiztosítási járulékok 
csökkentésére vagy általában véve a 
munkakörülmények rontására.

Or. en

Indokolás

A szabad mozgáshoz való jog nem tagadható meg az Európai Unió tagállamainak 
polgáraitól, és ehhez hozzátartozik azon jog is, hogy a választásuk szerinti tagállamban 
dolgozhassanak, tanulhassanak, illetve élhessenek. Ezért a szociális dömping alkalmazásának 
és a külföldi munkavállalók, illetve családtagjaik kizsákmányolásának megelőzése érdekében 
biztosítani kell mindazon feltételeket, amelyek a munkavállalók és családtagjaik szabad 
mozgásának megvalósulásához szükségesek. Különösen biztosítani kell a 
közszolgáltatásokhoz, a társadalombiztosításhoz, valamint a szakszervezeti jogokhoz való 
azonos hozzáférést.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A más országban való munkavállalás, tanulás és tartózkodás a személyes fejlődést és a 
szakmai képzettségek tökéletesítését lehetővé tévő eszköznek tekinthető. Ugyanakkor 
ösztönözni és segíteni kell a jogokkal járó munkahelyek létrehozását az összes tagállamban, 
hogy mindenki valóban ott dolgozhasson, ahol szeretne, és senki ne kényszerüljön amiatt 
elhagyni hazáját, mert nincs más választása.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Annak ellenére, hogy a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, és annak 
ellenére, hogy uniós programok célozzák 
a munkavállalók szabad mozgásának vagy 
a foglalkoztatási mobilitásnak az 
előmozdítását, még hézag maradt az 
alkalmazandó jogi szabályok és a polgárok 
által érzékelt valóság között, amit akkor 
tapasztalnak, amikor a gyakorlatban 
szándékoznak gyakorolni ezt a jogot. A 
mobilitás előnyeivel kapcsolatos 
bizonytalanság mellett az uniós polgárok 
túl sok gyakorlati akadályt érzékelnek, és 
gyakran nehézségekbe ütköznek 
nemzetiségükből, társadalmi és családi 
helyzetükből vagy állampolgárságukból 
adódóan, a tagállamok által hozott azon 
elfogadhatatlan jogi és igazgatási 
intézkedések miatt, amelyeket nem ír elő 
uniós szabályozás, vagy amelyeket az 
Unió más területén való letelepedésre és 
munkavállalásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal ellentétesen értelmeznek.
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Or. en

Indokolás

Az állampolgári, szociális és munkajogokra vonatkozóan a polgárok rendelkezésére álló 
tájékoztatás elégtelen, ami súlyosan akadályozza a munkavállalók Európai Unión belüli 
szabad mozgását. Alapvetően fontos, hogy a polgárok más tagállamba való távozásukkor 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a jogaikkal kapcsolatban, hogy meg lehessen előzni a 
munkaadók általi kizsákmányolást.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozó uniós jogszabályok értelmében 
a tagállamok foglalkoztatási kérdésekben 
nem alkalmazhatnak a nemzetiségen 
alapuló közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetést az uniós migráns 
munkavállalók és családtagjaik között. Az 
uniós jog emellett feljogosítja az uniós 
migráns munkavállalókat arra, hogy 
egyenlő bánásmódban részesüljenek a 
szociális és adókedvezmények, a 
szakszervezeti tagság, a szociális 
lakásellátás, valamint gyermekeik 
általános oktatáshoz, 
szakmunkásképzéshez és egyéb 
szakképzéshez való hozzáférése 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Amint arra a Bulgáriából és Romániából származó munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről szóló, a Tanácshoz intézett európai bizottsági 
jelentés1 is utal, a harmadik országokból érkező, valamely tagállam területén legálisan 
tartózkodó munkavállalókat és családtagjaikat ugyanazok a jogok illetik meg, mint bármely 
más, az EU valamely tagállamában élő állampolgárt. Ezért a más tagállamba való 
távozásukkor biztosítani kell az őket megillető összes jogot. Garantálni kell az egyenlő 

                                               
1 COM(2011)729 végleges, 2011. november 11.
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bánásmódot, különös tekintettel a közszolgáltatásokhoz és a társadalombiztosításhoz való 
hozzáférésre, a szakszervezeti jogokra és a családegyesítésre.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt –
köztük a harmadik országok valamely 
tagállam területén legálisan tartózkodó 
állampolgárait, valamint az uniós 
polgárok kíséretében tartózkodó vagy 
hozzájuk csatlakozó harmadik országbeli 
családtagokat és más családtagokat 
(például de facto partnereket) is –
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokból érkező, valamely tagállam területén legálisan tartózkodó 
munkavállalók és családtagjaik számára biztosítani kell ugyanazokat a jogokat, amelyeket 
bármely más, az EU valamely tagállamában élő állampolgár élvez. Ezért ha ezeket a 
polgárokat kizárnánk a polgárok európai évéből (2013), az egyet jelentene a magát 
pluralistának és multikulturálisnak nevező Európában lakó polgárok megkülönböztetésével és 
az eltérő bánásmód alkalmazásával.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ahhoz azonban, hogy az uniós 
polgárok számára a szabad mozgáshoz való 

(12) Ahhoz azonban, hogy az uniós 
polgárok számára a szabad mozgáshoz való 



PE475.999v01-00 10/14 PA\884020HU.doc

HU

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

joguk gyakorlásáról megalapozott döntések 
meghozatalát lehetővé tegyék, nem 
elegendő magáról a szabad mozgáshoz 
való jogról tájékoztatni őket; lényeges, 
hogy az uniós polgárok kellőképpen 
tájékozottak legyenek a határokon átnyúló 
helyzetekben az uniós munkajog alapján 
őket megillető munkaügyi jogaikról is. 
Ezek az információk azt is lehetővé fogják 
tenni, hogy a polgárok megkülönböztetés 
nélkül, teljes körűen gyakorolják e jogaikat 
és védelmezzék munkajogaikat, hogy a 
szabad mozgással soha ne lehessen 
egyenlőtlen bánásmód vagy bér- és 
szociális dömping céljából visszaélni.

Or. en

Indokolás

Minden munkavállalót tájékoztatni kell jogairól, különösen munkajogairól. A munkajogokkal 
kapcsolatos tájékoztatáshoz való hozzáférést minden egyes tagállamban biztosítani kell a 
munkavállalók részére, hogy meg lehessen előzni a munkaadók általi kizsákmányolást, a 
bérkülönbségeket és a szociális dömpinget.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A polgárokat emellett a munkaerő 
Unión – és különösen a határokon 
átnyúló régiókon – belüli mobilitására 
vonatkozóan tájékoztatni kell az EURES 
hálózatról, valamint a munkaerő 
mobilitásának Unió-szerte történő 
előmozdításához azáltal való 
hozzájárulásáról, hogy tájékoztatást ad a 
más tagállamban dolgozni kívánó 
valamennyi polgárnak, köztük a 
fogyatékossággal élőknek is az üres 
álláshelyekről, a migrációhoz kapcsolódó 
jogokról és kötelezettségekről, az oktatási 
és szakképzési lehetőségekről, illetve a 
munka- és életkörülményekről.
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Or. en

Indokolás

A személyek szabad mozgása olyan jog, amely nem tagadható meg az Európai Unió 
tagállamainak polgáraitól; ehhez hozzátartozik azon jog is, hogy a választásuk szerinti 
országban dolgozhassanak, tanulhassanak, illetve élhessenek. Az EURES hálózat eszközként 
szolgálhat az EU más tagállamain belüli munkalehetőségekkel és a jogokkal kapcsolatos 
információk eljuttatásához.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A személyek szabad mozgása olyan jog, amely nem tagadható meg az Európai Unió 
tagállamainak polgáraitól; ehhez hozzátartozik azon jog is, hogy a választásuk szerinti 
tagállamban dolgozhassanak, tanulhassanak, illetve élhessenek.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- a nemzetiségen vagy etnikai 
származáson alapuló megkülönböztetés 
nélküli szabad mozgáshoz való jog, mint 
az uniós polgárság elidegeníthetetlen 
részének hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
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és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel. 

és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokból érkező, valamely tagállam területén legálisan tartózkodó 
munkavállalók és családtagjaik számára biztosítani kell ugyanazokat a jogokat, amelyeket 
bármely más, az EU valamely tagállamában élő állampolgár élvez. Ezért ha ezeket a 
polgárokat kizárnánk a polgárok 2013-as európai évéből, az egyet jelentene a magát 
pluralistának és multikulturálisnak nevező Európában lakó polgárok megkülönböztetésével és 
az eltérő bánásmód alkalmazásával.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– előmozdítani olyan fellépéseket, amelyek 
célja a nemzetiségen alapuló 
megkülönböztetés felszámolása azon 
előítéletek leküzdése érdekében, amelyek 
hatással vannak az állampolgárok szabad 
mozgáshoz, illetve más tagállamban való 
letelepedéshez és munkavállaláshoz való 
jogára;

Or. en

Indokolás

Az állampolgári, szociális és munkajogokra vonatkozóan a polgárok rendelkezésére álló 
tájékoztatás elégtelen, ami súlyosan akadályozza a munkavállalók Európai Unión belüli 
szabad mozgását. Alapvetően fontos, hogy a polgárok más tagállamba való távozásukkor 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a jogaikkal kapcsolatban, hogy meg lehessen előzni a 
munkaadók általi kizsákmányolást.
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
fontosságával és előnyeivel, valamint 
nagyobb általánosságban az uniós polgárok 
polgári jogaival – köztük a harmadik 
országbeli családtagoknak a más 
tagállamba költöző uniós polgár 
kíséréséhez vagy hozzá való 
csatlakozásához való jogával –
kapcsolatos vita ösztönzésére és ezekkel 
kapcsolatban figyelemfelhívás;

Or. en

Indokolás

A harmadik országokból érkező, valamely tagállam területén legálisan tartózkodó 
munkavállalók és családtagjaik számára biztosítani kell ugyanazokat a jogokat, amelyeket 
bármely más, az EU valamely tagállamában élő állampolgár élvez. Ezért ha ezeket a 
polgárokat kizárnánk a polgárok 2013-as európai évéből, az egyet jelentene a magát 
pluralistának és multikulturálisnak nevező Európában lakó polgárok megkülönböztetésével és 
az eltérő bánásmód alkalmazásával.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– az uniós polgárok jogaival foglalkozó 
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer, illetve a munkavállalókat és 
családtagjaikat a munkavégzés helye 
szerinti országban megillető jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás kulcsfontosságú 
elemeiként a többnyelvű Europe Direct, az 
„Önök Európája” elnevezésű és az EURES 
internetes portál, valamint az olyan 
kezdeményezések, mint a „Mozgásban az 
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ifjúság” szerepének és ismertségének 
megerősítése;

Or. en

Indokolás

A személyek szabad mozgása olyan jog, amely nem tagadható meg az Európai Unió 
tagállamainak polgáraitól; ehhez hozzátartozik azon jog is, hogy a választásuk szerinti 
országban dolgozhassanak, tanulhassanak, illetve élhessenek. Az EURES hálózat eszközként 
szolgálhat az EU más tagállamain belüli munkalehetőségekkel és a jogokkal kapcsolatos 
információk eljuttatásához.


