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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított 
jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0236  – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0236 ),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
46. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0114/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A munkavállalók szabad mozgása az 
EU polgárainak egyik alapszabadsága és a 
belső piac egyik alappillére, amelyet az 

(1) A munkavállalók szabad mozgása az 
EU polgárainak egyik alapszabadsága és a 
belső piac egyik alappillére, amelyet az 

                                               
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o./A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Európai Unió működéséről szóló szerződés 
45. cikke foglal magában. Érvényesítését
uniós jogszabályok dolgozzák ki, amelyek 
az uniós polgárok és családtagjaik számára 
biztosított jogok teljes körű gyakorlásának 
szavatolását célozzák.

Európai Unió működéséről szóló szerződés 
45. cikke foglal magában. Érvényesítésére
azok az uniós jogszabályok alkalmazandók, 
amelyek az uniós polgárok és családtagjaik 
számára biztosított, a 2004/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 2. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott
jogok teljes körű gyakorlásának 
szavatolását célozzák.

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak 
a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, 
valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, 
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 
93/96/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a javadalmazás és egyéb 
munkafeltételek tekintetében védelmezi a 
munkavállalókat az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés ellen, mivel a 
fogadó tagállam polgáraiéval egyenlő 
bánásmódot biztosít számukra. A szabad 
mozgáshoz való jogot meg kell 
különböztetni a szolgáltatásnyújtás 

(3) A munkavállalók szabad mozgása 
minden polgárnak jogot biztosít arra, hogy 
szabadon költözhessen egy másik 
tagállamba munkavállalás céljából, és ott e 
célból tartózkodjon. Ez a jog a 
foglalkoztatás, a felmondás, a 
javadalmazás és egyéb munkafeltételek 
tekintetében védelmezi a munkavállalókat 
az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés ellen, mivel a fogadó 
tagállam polgáraiéval egyenlő bánásmódot 
biztosít számukra. A szabad mozgáshoz 
való jogot meg kell különböztetni a 
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szabadságától, amely a vállalkozások azon 
jogát jelenti, hogy másik tagállamban
nyújtsanak szolgáltatásokat, amihez 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
küldhetik („kiküldhetik”) saját 
munkavállalóikat, hogy ott elvégezzék a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges munkát.

szolgáltatásnyújtás szabadságától, amely a 
vállalkozások azon jogát jelenti, hogy 
másik tagállamban nyújtsanak 
szolgáltatásokat, amihez ideiglenesen egy 
másik tagállamba küldhetik („kiküldhetik”) 
saját munkavállalóikat, hogy ott 
elvégezzék a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges munkát.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Javítani kell a szabad mozgásra
vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok, 
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat.

(11) Javítani kell a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó uniós jogszabályok 
alkalmazását és felügyeletét, hogy a 
munkavállalók tájékozottabbak legyenek 
jogaikat illetően, segíteni és védeni kell 
őket e jogaik érvényesítése során, és 
küzdeni kell az ellen, hogy a hatóságok,
illetve a magán- és közszféra-beli 
munkáltatók megkerüljék ezeket a 
jogszabályokat. E célból a 90/533/EGK 
tanácsi irányelvet1 végre kell hajtani, és a 
végrehajtást következetesen nyomon kell 
követni.
1A munkaadónak a munkavállalóval 
szembeni, a szerződés, illetve a 
munkaviszony feltételeire vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségéről szóló, 1991. 
október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 288., 1991.10.18., 32. o.).

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E célból különleges szabályokat kell 
megállapítani a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó alapvető 
rendelkezések hatékony érvényesítése, 
valamint a Szerződés 45. cikke és a 
492/2011/EU rendelet jobb és egységesebb 
alkalmazása érdekében.

(13) E célból különleges intézkedéseket
kell megállapítani a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó alapvető 
rendelkezések hatékony érvényesítése, 
valamint a Szerződés 45. cikke és a 
492/2011/EU rendelet jobb és egységesebb 
alkalmazása érdekében.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Európai Bíróság számos 
ítéletének1 megfelelően a munkavállalók 
szabad mozgásának az EUMSZ 45. cikke 
(4) bekezdése szerinti alapvető elvétől való 
eltérést azokra az álláshelyekre kell 
korlátozni, amelyek esetében a közjog 
szerinti jogkörök közvetlen vagy közvetett 
gyakorlásáról, vagy egy állam általános 
érdekeinek védelmét szolgáló 
megbízatásról van szó. 
1 A C-225/85. sz. Olasz Köztársaság 
ügyben 1987. június 16-án hozott ítélet 
(EBHT 1987., 2625. o.); a C-47/02. sz. 
Anker ügyben 2003. szeptember 30-án 
hozott ítélet (EBHT 2003., I-10471. o.); a 
C-149/79. sz. Belga Királyság ügyben 
1980. december 17-én hozott ítélet (EBHT 
1980., I-03881. o.); stb.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához az egyesületeket és más jogi 
személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 
a tagállamok által meghatározott módon –
a bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban..

(15) A hatékonyabb védelem 
biztosításához az egyesületeket és más jogi 
személyeket is fel kell jogosítani arra, hogy 
a tagállamok által meghatározott módon –
a bíróság előtti képviseletre és védelemre 
vonatkozó nemzeti eljárási szabályok 
sérelme nélkül – az áldozat nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban.. A tagállamokat ösztönözni 
kell, hogy hajtsák végre az uniós jog 
alapján biztosított jogok megsértése 
tekintetében a tagállamokban a jogsértés 
megszüntetésére irányuló és kiegészítő 
kollektív jogorvoslati mechanizmusok 
közös elveiről szóló, 2013. június 11-i 
bizottsági ajánlást (C(2013)3539), és hogy 
az abban foglalt mechanizmusok 
működését a munkavállalók hatékony 
védelme érdekében segítsék elő;

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Ösztönözni kell a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a bevált gyakorlatok 
megosztása, valamint a munkavállalók 
szabad mozgásának elősegítésére irányuló 
tagállamok közötti együttműködés javítása 
érdekében hozzák létre a nemzeti 
kapcsolattartó központok európai 
hálózatát. 

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

(21) A tagállamoknak a foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokkal és feltételekkel 
kapcsolatos információkat szélesebb 
körben elérhetővé kell tenniük a más 
tagállamokbeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára. A tagállamoknak kérésre ahhoz 
hasonló információkat kell szolgáltatniuk, 
mint amelyeket azon állampolgáraik 
részére szolgáltatnak, akik élni kívánnak 
azzal a jogukkal, hogy egy másik 
tagállamba költözzenek.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó 
rendelkezéseiről. Ezt az információt az 
Európa Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

(22) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogyan juthatnak a 
munkáltatók, a munkavállalók és más 
személyek könnyen elérhető 
információkhoz az irányelvről és a 
492/2011/EU rendelet idevágó 
rendelkezéseiről, ideértve az azon 
intézményekre vonatkozó információkat 
is, amelyek az 5. cikkben említett 
feladatok végrehajtásával vannak 
megbízva. Ezt az információt az Európa 
Önökért és az EURES honlapján is 
könnyen elérhetővé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a 492/2011/EU rendelet és 
az ezen irányelv alkalmazásáért felelős 
tisztviselők megfelelő képzésben 
részesüljenek.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv minimális 
követelményeket állapít meg, megadva 
ezzel a tagállamoknak azt a lehetőséget, 
hogy kedvezőbb rendelkezéseket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn. A 
tagállamoknak arra is lehetőségük nyílik, 
hogy az uniós migráns munkavállalók 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés elleni védelméhez 
kapcsolódó feladatokkal megbízott 
testületek hatáskörét kiterjesszék az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 

(23) Ez az irányelv minimális 
követelményeket állapít meg, megadva 
ezzel a tagállamoknak azt a lehetőséget, 
hogy kedvezőbb rendelkezéseket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn. A 
tagállamoknak arra is lehetőségük nyílik, 
hogy az uniós mobilis munkavállalók 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés elleni védelméhez 
kapcsolódó feladatokkal megbízott 
testületek hatáskörét kiterjesszék az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmára a szabad 
mozgáshoz való jogát érvényesítő bármely 
uniós polgár és családtagjai tekintetében, 
ahogyan ezt az EUMSZ 21. cikke és az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
előírja. Ezen irányelv végrehajtása a 
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tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az irányelv átültetésének 
kezdetétől számított megfelelő időn belül a 
Bizottság jelentést készít annak 
végrehajtásáról, amelyben mérlegeli, hogy 
szükséges-e újabb javaslatokat benyújtania 
a szabad mozgáshoz való jogot biztosító 
uniós jogszabályok megfelelőbb 
alkalmazásáról.

(26) Az irányelv átültetésének kezdetétől 
számított megfelelő időn belül a Bizottság 
jelentést készít annak végrehajtásáról, 
amelyben mérlegeli, hogy szükséges-e 
újabb javaslatokat benyújtania a
munkavállalók szabad mozgásához való 
jogot biztosító uniós jogszabályok 
megfelelőbb alkalmazásáról.

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben egy munkavállaló 
munkanélkülivé válik, a munkaviszony 
visszaállítása vagy az újrafoglalkoztatás 
feltételei,

Or. en
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
egyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi
személyek, amelyeknek a nemzeti 
jogszabályokban lefektetett kritériumoknak 
megfelelően jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy az irányelv rendelkezéseinek 
betartásának biztosítsák, a munkavállalók 
és családtagjaik jóváhagyásával, az ő 
nevükben vagy érdekükben a Szerződés
45. cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–
10. cikkéből eredő jogok érvényesítése 
érdekében folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban részt vehessenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
egyesületeknek, szervezeteknek vagy 
egyéb jogi személyeknek, amelyeknek a 
nemzeti jogszabályokban lefektetett 
kritériumoknak megfelelően jogos érdeke 
fűződik ahhoz, hogy az irányelv 
rendelkezéseinek betartásának biztosítsák, 
a munkavállalók és családtagjaik 
jóváhagyásával, az ő nevükben vagy 
érdekükben az EUMSZ 45. cikkéből és a 
492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő jogok érvényesítése érdekében 
folytatott bármely bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban jogukban álljon
részt venni.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő 
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő ügynökségek 
részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni egyenlő
bánásmód előmozdításával, elemzésével, 
figyelemmel kísérésével és támogatásával 
megbízott struktúrát, testületet vagy 
testületeket neveznek ki, és azok működése 
érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket. Ezek a testületek tagállami 
szintű, hasonló célú, de a 
megkülönböztetés alapjául szolgáló okok 
szélesebb körét felügyelő meglévő
ügynökségek vagy testületek részei is 
lehetnek. Ilyen esetben a tagállamnak a 
meglévő testület számára új feladatainak 
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forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

ellátásához is elegendő forrásokat kell 
biztosítania, hogy a testületek már meglévő 
feladatainak ellátását az újak ne 
veszélyeztessék.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkavállalók vagy azok családtagjai 
és az egyesületek és szervezetek vagy 
egyéb jogi személyek a 4. cikkben 
hivatkozott jogainak sérelme nélkül 
független jogi és/vagy egyéb segítség 
nyújtása a munkavállalóknak vagy azok 
családtagjainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik érvényesítése során;

a) a munkavállalók vagy azok családtagjai 
és az egyesületek és szervezetek vagy 
egyéb jogi személyek a 4. cikkben 
hivatkozott jogainak sérelme nélkül 
független, térítésmentes jogi és/vagy egyéb 
segítség nyújtása a munkavállalóknak vagy 
azok családtagjainak a megkülönböztetés 
miatti panaszaik érvényesítése során;

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) független vizsgálatok lebonyolítása az 
állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tárgyában;

b) független vizsgálatok és elemzések
lebonyolítása az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés tárgyában;

Or. en



PE516.670v02-00 14/16 PR\1000556HU.doc

HU

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületek ismerjék és használják a létező 
tájékoztató és segítő szolgáltatásokat –
mint az Európa Önökért, a SOLVIT, az 
EURES, az Enterprise Europe Network és
az egyablakos ügyintézési pontok – és 
együttműködjenek velük.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a meglévő vagy újonnan létrehozott 
testületek a kapcsolattartó pontok révén 
nemzeti szinten, többek között az Európa 
Önökért, a SOLVIT, az EURES, az 
Enterprise Europe Network, az egyablakos 
ügyintézési pontok és a nemzeti 
kapcsolattartó központok európai hálózata 
révén pedig uniós szinten ismerjék és 
használják a létező tájékoztató és segítő 
szolgáltatásokat, és együttműködjenek 
velük.

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egynél több testület van 
megbízva az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett feladatok 
elvégzésével, a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az átfedések vagy a hatásköri 
hézagok elkerülése érdekében ezek a 
testületek együttműködjenek és 
egyeztessenek egymással.

Or. en
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tagállam egész területén, minden 
megfelelő eszköz segítségével 
tájékoztassák az érintett személyeket az 
ezen irányelv és a 492/2011/EU rendelet 
már hatályos 1–10. cikke alapján hozott 
rendelkezésekről.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tagállam egész területén, minden 
megfelelő eszköz segítségével 
tájékoztassák az érintett személyeket, 
elsősorban a munkavállalókat és a 
munkaadókat, az ezen irányelv és a 
492/2011/EU rendelet már hatályos 1–10. 
cikke alapján hozott rendelkezésekről.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó és napra 
kész információkat szolgáltatnak. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

(2) A tagállamok az uniós jogszabályok 
által a munkavállalók szabad mozgására, 
valamint a rendelkezésre álló jogvédelmi 
és jogorvoslati eszközökre vonatkozóan 
biztosított jogokról a nemzeti 
kapcsolattartó pontok révén világos, 
könnyen hozzáférhető, átfogó, napra kész
és többnyelvű információkat szolgáltatnak.
A tagállamokat arra is ösztönözni kell, 
hogy hozzanak létre többnyelvű honlapot 
a munkavállalók szabad mozgására 
vonatkozó tájékoztatás céljából. Ezt az 
információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

Or. en
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok a munkavállalók 
szabad mozgására vonatkozó jogokról 
kérésre világos, könnyen hozzáférhető, 
átfogó és naprakész információkat 
szolgáltatnak azon állampolgáraik 
részére, akik élni kívánnak azzal a 
jogukkal, hogy egy másik tagállamba 
költözzenek.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb az átültetésre megszabott 
határidő lejárta után két évvel a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról, és javaslatot tesz az 
esetleg szükséges módosításokra.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en


