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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: [...].



PR\831116HU.doc 3/7 PE448.861v02-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



PE448.861v02-00 4/7 PR\831116HU.doc

HU



PR\831116HU.doc 5/7 PE448.861v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az olvasatbeli tanácsi 
álláspontról
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11160/4/2010 – C7 0208/2010),

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0439),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0208/2010),

– tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (7) bekezdésére, valamint 79. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjára,

– tekintettel első olvasatbeli álláspontjára1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. január 16-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7 
0000/2010),

1. jóváhagyja a Tanács álláspontját;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3. utasítja elnökét, hogy az EUMSz. 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács 
elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4. utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben 
lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben 
intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

                                               
1 HL C 294. E, 2009.12.3., 259. o.
2 HL C 151., 2008.6.17., 50. o.
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5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

A rendelettervezet célja, hogy harmadik országok olyan állampolgárai, akik az EU-ban 
jogszerűen lakóhellyel rendelkeznek, és határon átnyúló helyzetük legalább két tagállamot 
érint, a szociális biztonsági jogosultságok koordinálása tekintetében ugyanazon szabályozás 
alá essenek, mint az uniós polgárok, akikre a 883/2004/EK rendeletben és annak végrehajtási 
rendeletében (987/2009/EK rendelet) megfogalmazott felülvizsgált szabályok vonatkoznak.

Amikor a Bizottság eredetileg benyújtotta javaslatát, az Európai Parlamenttel konzultációt 
folytattak és két módosítást hagytak jóvá: kicserélték az alapjogi chartára vonatkozó 
hivatkozásokat és a szociális biztonság magas szintjére vonatkozó, a meglévő 859/2003. sz. 
rendeletben már jelen lévő célkitűzést uniós szintre emelték. A 2010. július 26-i, első olvasat 
során a Tanács mindkét módosítást belefoglalta álláspontjába, a (4) és (7) 
preambulumbekezdésbe.

A Lisszaboni Szerződés bevezetése óta e dossziéra a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik. 
2010 májusában az EP helybenhagyta a konzultációs eljárás során lefolytatott szavazás 
eredményét, és az új eljárásban ez lett az EP első olvasata.

A Tanács első olvasatbeli álláspontja nem tartalmaz semmiféle utalást a részt vevő 
tagállamokra vonatkozó különleges rendelkezésekre vagy mellékletekre, ami ugyancsak 
megfelel az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának.

A Tanács néhány módosítást javasol: ezek között szerepel bizonyos tagállamok részvételére 
vonatkozó néhány preambulumbekezdés a javaslat 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerinti jogalapja értelmében. (17., 18. és 19. preambulumbekezdés). Sajnálatos módon Dánia 
nem vesz részt a harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos koordinációs rendszerben. 
Írország a részvétel mellett döntött, de az előadó sajnálatára az Egyesült Királyság nem él a 
részvétel lehetőségével és a meglévő szabályokat fogja továbbra is alkalmazni: az előadó úgy 
érzi, hogy ez visszalépést jelent mind a 883/2004. sz. rendelet szándékának fontos részét 
alkotó egyszerűsítésre vállalt kötelezettség, mind az egyenlő bánásmód tekintetében.

Az eredeti javaslat (8) preambulumbekezdése (most a Tanács első olvasatbeli álláspontjának 
(10) preambulumbekezdése) egyértelműen meghatározza a tagállamok jogait tekintettel azon 
hatáskörükre, hogy határozzanak arról, hogy egy személy jogszerűen tartózkodik-e 
területükön. A (13) preambulumbekezdés egyértelművé teszi az egyének (vagy túlélő 
hozzátartozóik) arra vonatkozó jogát, hogy megtartsák a jogszerű tartózkodás során szerzett 
szociális biztonsági ellátásra való jogosultságukat.

A rendelet mielőbbi elfogadása lehetővé tenné az új rendelet gyors integrációját a 883/2004. 
és a 987/2009. sz. rendelet felülvizsgált keretébe, és a biztosítaná, hogy a jogszerűen 
lakóhellyel rendelkező, harmadik országból származó állampolgárok egyenlő bánásmódban 
részesüljenek a szociális biztonság terén. Az előadó úgy döntött, hogy nem nyújt be 
módosításokat a Tanács első olvasatbeli álláspontjához és javasolja, hogy a bizottság fogadja 
el az álláspontot.


