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Módosítás 33
Laurence J.A.J. Stassen
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása a
valódi uniós munkaerőpiac 
kifejlesztésének is egyik alapeleme, mivel 
lehetővé teszi, hogy a munkavállalók a 
nagy mértékű munkanélküliség sújtotta 
területekről a munkaerőben szűkölködő 
régiókba költözzenek, több embert segít 
hozzá a képességeinek jobban megfelelő 
állás megtalálásához, és elősegíti a 
munkaerő-piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

(2) A személyek és munkavállalók szabad 
mozgása súlyos csalódásnak bizonyult: az 
olcsóbb, kelet-európai munkaerő 
kiszorítja a nyugat-európaiakat a 
munkaerőpiacról (tisztességtelen verseny), 
valamint bűnözést és már problémákat 
von maga után.

Or. nl

Módosítás 34
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac 
kifejlesztésének is egyik alapeleme, mivel 
lehetővé teszi, hogy a munkavállalók a 
nagy mértékű munkanélküliség sújtotta 
területekről a munkaerőben szűkölködő 
régiókba költözzenek, több embert segít 
hozzá a képességeinek jobban megfelelő 
állás megtalálásához, és elősegíti a 
munkaerő-piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

(2) A jelenlegi válság miatt növekvő 
munkanélküliség a munkavállalók számos 
tagállamból kifelé irányuló, szükség 
okozta, kényszerű kivándorlásának 
fokozódásához vezetett. E tendenciával 
csak úgy lehet szembeszállni, ha 
biztosítjuk és növeljük a megfelelő, magas 
színvonalú foglalkoztatást minden érintett 
tagállamban, ezáltal biztosítva, hogy a 
szabad mozgás szabad akaratból és ne 
kényszerűségből történjen.

Or. pt

Módosítás 35
Norica Nicolai
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Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac kifejlesztésének
is egyik alapeleme, mivel lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók a nagy mértékű 
munkanélküliség sújtotta területekről a 
munkaerőben szűkölködő régiókba 
költözzenek, több embert segít hozzá a 
képességeinek jobban megfelelő állás 
megtalálásához, és elősegíti a munkaerő-
piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

(2) A munkavállalók szabad mozgása a 
valódi uniós munkaerőpiac kifejlesztésének 
is egyik alapeleme, mivel lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók a több 
foglalkoztatási lehetőséget kínáló régiókba 
költözzenek, több embert segít hozzá a 
képességeinek jobban megfelelő állás 
megtalálásához, és elősegíti a munkaerő-
piaci szűk keresztmetszetek 
megszüntetését.

Or. en

Módosítás 36
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A „gazdasági kormányzás” és az 
ehhez kapcsolódó foglalkoztatáspolitikák 
rugalmasabb munkaerőpiacok létrejöttét 
ösztönözték, amelyek a szociális védelem 
és a jóléti társadalom, a munkavállalók 
jogai, a kollektív tárgyalás stb. 
lerombolását célozzák, és ennek 
eredményeképpen a munkavállalók olyan 
munkafeltételek elfogadására 
kényszerülnek, amelyek sértik 
foglalkoztatási és szociális jogaikat.  Az 
„európai szemeszteren” és a „gazdasági 
kormányzáson” alapuló 
foglalkoztatáspolitikák ezért károsak a 
munkavállalói jogok védelmének 
szempontjából a szabad mozgás 
tekintetében.
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Or. pt

Módosítás 37
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) mivel a tagállamok fellépésére van 
szükség annak érdekében, hogy az 
Európai Unió munkaerőpiacán a nőket 
érintő bérszakadék tekintetében fennálló 
hátrányos megkülönböztetés és 
egyenlőtlenség megszűnjön;

Or. en

Módosítás 38
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell.

(5) A munkavállalók szabad mozgásának 
tényleges érvényesítése azonban még 
mindig nagy kihívást jelent, és számos 
munkavállaló még ma is kevéssé ismeri az 
ehhez kapcsolódó jogait. A munkavállalók 
egy része még ma is elszenvedi az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést, ha egyik tagállamból a 
másikba költözik. A jogszabályok és 
gyakorlati alkalmazásuk között tehát 
szakadék tátong, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell, amint azt a polgároknak 
a SOLVIT európai rendszer keretében 
megoldott problémáira vonatkozó 
statisztikák mutatják.

Or. cs
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Módosítás 39
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) 2012. április 18-i „foglalkoztatási 
csomagjában” (Út a munkahelyteremtő 
fellendülés felé című közlemény), a 
Bizottság bejelentette, hogy „jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, hogy biztosítsa a 
mobilis munkavállalók támogatását 
(tájékoztatás és tanácsadás) a Szerződésből 
és a munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletből 
eredő jogok gyakorlásával kapcsolatban”.

(8) 2012. április 18-i „foglalkoztatási 
csomagjában” (Út a munkahelyteremtő 
fellendülés felé című közlemény), a 
Bizottság bejelentette, hogy „jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, hogy biztosítsa a 
mobilis munkavállalók támogatását 
(tájékoztatás és tanácsadás) a Szerződésből 
és a munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletből 
eredő jogok gyakorlásával kapcsolatban”. 
E cél elérésére törekedve a Bizottság nem 
csupán amellett kötelezte el magát, hogy 
elősegítse a munkavállalók uniós 
mobilitását a munkaerőhiánnyal küzdő 
régiók felé, hanem annak biztosítása 
mellett is, hogy a munkavállalók 
szabadabban, sőt lehetőleg teljes 
mértékben gyakorolhassák jogaikat.

Or. it

Módosítás 40
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogára vonatkozó alapvető jogszabályok 
helyes alkalmazását és felügyeljék azok 
betartását, a tagállamoknak is meg kell 
hozniuk a megfelelő intézkedéseket, 
melyekkel megvédhetik a munkavállalókat 
az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés és a jogaik gyakorlása 

(12) Annak érdekében, hogy biztosítsák a 
munkavállalók szabad mozgáshoz való 
jogára vonatkozó alapvető jogszabályok 
helyes alkalmazását és felügyeljék azok 
betartását, a tagállamoknak is meg kell 
hozniuk a megfelelő intézkedéseket, 
melyekkel megvédhetik a munkavállalókat 
az állampolgárságon, valláson, faji 
származáson, nemen vagy szexuális 
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előtt álló indokolatlan akadályok ellen. irányultságon alapuló megkülönböztetés 
és a jogaik gyakorlása előtt álló 
indokolatlan akadályok ellen.

Or. it

Módosítás 41
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Minden foglalkoztatási területen az 
egyazon munkahelyen egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő bér és 
munkafeltételek – függetlenül attól, hogy 
a munkavállaló nő vagy férfi – olyan 
alapelv, amelyet szigorúan figyelni kell, 
ezért alapvető fontosságú, hogy kollektív 
munkaszerződések által érjék el ezeket és 
biztosítsák végrehajtásukat.

Or. pt

Módosítás 42
Barbara Matera

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 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. Különösen a 
minden európai uniós polgárra vonatkozó 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
tagállamoknak külön rendelkezéseket kell 
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elfogadniuk a társadalom 
legkiszolgáltatottabb tagjaira való 
tekintettel. Célzott intézkedéseket kell 
hozni a mozgás szabadságát gyakorló 
olyan nők különleges szükségleteinek 
kielégítésére, akik egyedülálló anyák 
és/vagy fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelnek, vagy idős rokonokat gondoznak. 

Or. it

Módosítás 43
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ebben az összefüggésben azoknak a 
munkavállalóknak, akiket 
állampolgárságuk alapján 
megkülönböztetés ért, vagy akiket szabad 
mozgáshoz való jogukban indokolatlanul 
korlátoztak, megfelelő, hatékony jogi 
védelmet és jogorvoslati eszközöket kell 
biztosítani. Amennyiben a tagállamok csak 
igazgatási eljárásokat írnak elő, 
biztosítaniuk kell, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 47. cikkével 
összhangban bármely igazgatási eljárást 
meg lehessen támadni a bíróság előtt.

(14) Ebben az összefüggésben azoknak a 
munkavállalóknak, akiket 
állampolgárságuk, vallásuk, fajuk, nemük 
vagy szexuális irányultságuk alapján 
megkülönböztetés ért, vagy akiket szabad 
mozgáshoz való jogukban indokolatlanul 
korlátoztak, megfelelő, hatékony jogi 
védelmet és jogorvoslati eszközöket kell 
biztosítani. Amennyiben a tagállamok csak 
igazgatási eljárásokat írnak elő, 
biztosítaniuk kell, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 47. cikkével 
összhangban bármely igazgatási eljárást 
meg lehessen támadni a bíróság előtt.

Or. it

Módosítás 44
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 – a hátrányos 
megkülönböztetés áldozata nevében vagy 
érdekében részt vehessenek az 
eljárásokban..

Or. it

Módosítás 45
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállamoknak megfelelően végre 
kell hajtaniuk az ILO és az ENSZ 
„méltányos munka programját” az uniós 
és a nemzeti foglalkoztatási politikákat a 
„méltányos munka” fogalmának – annak 
minden vonatkozása tekintetében való –
előmozdítása céljából módosítani kell, 
mivel ez a munkavállalók és családjaik 
szociális jogai védelmének előfeltétele a 
szabad mozgást illetően.

Or. pt

Módosítás 46
Marije Cornelissen

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamok maguk dönthetik el, 
hogy az irányelv 5. cikkében említett 

(18) A tagállamokat arra ösztönzik, hogy 
az irányelv 5. cikkében említett feladatokat 
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feladatokat már létező testületre bízzák-e, 
amelynek tevékenysége a 
megkülönböztetés okainak szélesebb 
körére terjed ki. Abban az esetben, ha a 5. 
cikk szerinti feladatokat egy már meglévő 
testület vagy struktúra megbízatásának 
kiterjesztésével látják el, a tagállamnak 
elegendő forrásokat kell biztosítania a 
meglévő testület számára új feladatainak 
ellátására is, hogy a testületek már 
meglévő feladatai az újaknak ne lássák 
kárát.

már létező esélyegyenlőségi testületre
bízzák, amelyet a 2000/43/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően jelöltek ki, vagy
amelynek tevékenysége a 
megkülönböztetés okainak szélesebb 
körére terjed ki. Abban az esetben, ha az 5. 
cikk szerinti feladatokat egy már meglévő 
testület vagy struktúra megbízatásának 
kiterjesztésével látják el, a tagállamnak 
elegendő kiegészítő forrásokat kell 
biztosítania a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátására is annak biztosítása 
érdekében, hogy a testület minden 
feladatát eredményesen és megfelelően 
tudja ellátni, illetve különösen hogy a már 
meglévő feladatai az újaknak ne lássák 
kárát.

Or. en

Indokolás

Az Equinet (esélyegyenlőségi testületek európai hálózata) adatai alapján.

Módosítás 47
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a nem kormányzati szervezetekkel és a 
szociális partnerek között folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon alapuló 
megkülönböztetés különféle formái elleni 
küzdelem érdekében.

(20) A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
a nem kormányzati szervezetekkel és a 
szociális partnerek között folytatott 
párbeszédet az állampolgárságon, valláson, 
fajon, nemen vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
különféle formái elleni küzdelem 
érdekében.

Or. it

Módosítás 48
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Norica Nicolai

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, feltételekkel és
előnyökkel kapcsolatos információkat 
szélesebb körben elérhetővé és a megfelelő 
nyelveken hozzáférhetővé kell tenniük a 
más tagállamokbeli munkavállalók, az 
érintett munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
számára.

Or. en

Módosítás 49
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A tagállamoknak és minden érintett 
szereplőnek jobban tudatosítaniuk kell a 
munkavállalókban jogaikat és azokat az 
eszközöket (munkajog, kollektív 
szerződések, szociális biztonsági 
rendelkezések, lakhatás, oktatás, 
gyermekgondozás stb.), amelyek 
foglalkoztatási viszonyukat, illetve 
munka- és életkörülményeiket 
szabályozzák.

Or. pt

Módosítás 50
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A munkaügyi ellenőrzések által 
nyújtott eredményes biztosítékok az 
egyenlő bánásmód, illetve a be nem 
jelentett munkavégzés, a szociális 
dömping, és nem csupán az 
állampolgárságon, hanem – mivel a 
migráns nőket gyakran kettős 
megkülönböztetés éri – a nemen alapuló 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem alapvető eszközei. A munkaügyi 
ellenőrzéseket végző hatóságokat ezért 
megfelelő forrásokkal kell ellátni.

Or. pt

Módosítás 51
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Ezenkívül fontos a munkaügyi 
felügyelőségek közötti együttműködés és 
koordináció javítása a határon átnyúló 
régiókban.

Or. pt

Módosítás 52
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22c) A tagállamoknak meg kell oldaniuk 
a migráns munkavállalók körében létező 
színlelt önfoglalkoztatás problémáját 
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azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak 
számuktra a szociális és foglalkoztatási 
jogokhoz, valamint a szociális 
védelemhez.

Or. pt

Módosítás 53
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális és az adókedvezményekhez
való hozzáférés;

c) a szociális és adókedvezményekhez, 
különösen az egészségbiztosításhoz, a 
szociális védelemhez és a munkanélküli 
biztosításhoz való hozzáférés;

Or. fr

Módosítás 54
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy
gyorsított bírósági és/vagy közigazgatási 
eljárásokat – az általuk szükségesnek vélt 
esetekben akár egyeztető eljárásokat –
hoznak létre, amelyek célja a Szerződés 45. 
cikkéből és a 492/2011/EU rendelet 1–10. 
cikkéből eredő kötelezettségek 
érvényesítése, és hozzáférhetővé teszik
azokat minden olyan munkavállaló és 
családtagjaik számára, akik úgy ítélik meg, 
hogy a szabad mozgáshoz való jogukat 
indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
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megkülönböztetés állítólagosan történt, . megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. fr

Módosítás 55
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt, .

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy állampolgárságon, 
valláson, fajon, nemen vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
érte őket, vagy a szabad mozgáshoz való 
jogukat indokolatlanul korlátozták vagy 
korlátozzák, vagy hogy az egyenlő 
bánásmód elvének be nem tartása miatt 
őket sérelem érte, a Szerződés 45. cikkéből 
és a 492/2011/EU rendelet 1–10. cikkéből 
eredő kötelezettségek érvényesítése 
érdekében az ebből az irányelvből eredő 
igényeiket bírósági és/vagy közigazgatási 
úton – az általuk szükségesnek vélt esetben 
akár egyeztető eljárás útján is –
érvényesíthessék, annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. it

Módosítás 56
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak minden általuk 
hatékonynak ítélt módon biztosítaniuk 
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kell, hogy az érintett polgárokat 
tájékoztassák jogaikról; 

Or. fr

Módosítás 57
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkavállalók mobilitása 
előtti akadályokat azáltal, hogy a férjét 
vagy élettársát másik tagállamba követő 
nők számára megfelelő szolgáltatásokat 
ajánlanak, melyek megkönnyítik 
integrációjukat új szociális és kulturális 
környezetükbe, például 
nyelvtanfolyamokat és szakképzéseket;

Or. en

Módosítás 58
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az EU mobilis 
munkavállalóinak gyermekei nem 
ütköznek nehézségekbe nemzetiségük 
vagy állampolgárságuk miatt szüleik 
munkavállalási döntéseiből kifolyólag, 
valamint arról, hogy a mobilis 
munkavállalók gyermekeinek sajátos 
igényeit megfelelően tanulmányozzák 
eredményes politikai válaszadás 
biztosítása érdekében;
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Or. en

Módosítás 59
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamoknak javítaniuk kell a 
szüleik által hátrahagyott gyermekek 
helyzetét és segíteniük kell őket abban, 
hogy megfelelően fejlődjenek. 
kihasználhassák az oktatási rendszer 
lehetőségeit és megfelelő társadalmi életet 
élhessenek;

Or. en

Módosítás 60
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamoknak különös figyelmet 
kell fordítaniuk azokra a női 
munkavállalókra, akik gyermekek vagy 
idősek gondozásával kapcsolatos állást 
vállalva költöznek külföldre, például a 
bébiszitterekre, au-pairekre, dajkákra 
vagy ápolónőkre, takarítónőkre, akiket 
gyakran magánszemélyek, például 
családok vagy családtagok alkalmaznak, 
és akik szerződés nélkül vagy illegális 
módon vállalnak munkát, ezért nem 
részesülhetnek a szociális biztonsághoz, 
egészségügyi ellátáshoz stb. kapcsolódó 
jogokban és juttatásokban;

Or. en
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Módosítás 61
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
munkavállalókra vonatkozó egyenlő 
bánásmódot, amely a munkával 
kapcsolatos jogok megfelelő védelmével 
párosul, az érintett tagálllam nemzeti 
jogszabályaiban és kollektív 
szerződéseiben meghatározott hatályos 
szabályokkal összhangban. Az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért” elvét a nemek 
közötti esélyegyenlőséggel összefüggésben 
az egész EU-ban alkalmazni kell a bér-
vagy szociális dömping megelőzése 
érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a szabad mozgással nem élnek 
vissza egyenlőtlen bánásmód, illetve a bér-
és szociális dömping céljával;

Or. en

Módosítás 62
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) A tagállamoknak fokozniuk kellene 
arra irányuló közös erőfeszítéseiket, hogy 
ellenőrizzék, vonják büntetőeljárás és 
szankciók alá a kényszermunkát és a be 
nem jelentett munkavégzést, illetve 
bizonyosodjanak meg arról, hogy a 
szankciók kiterjednek ezekre; A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
kényszermunka áldozatainak, különösen 
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a nőknek és a gyerekeknek a védelmét;

Or. en

Módosítás 63
Marije Cornelissen

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

(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, többek között garantálják 
azok teljes függetlenségét. A tagállamok 
biztosítják, hogy e testületek az eljárás 
valamennyi szakaszában olyan 
megközelítést alkalmaznak, amely 
figyelembe veszi a nemek közötti 
egyenlőséget. Ezek a testületek tagállami 
szintű, a 2000/43/EK irányelvben 
említettekhez hasonló célú vagy 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 
forrásokat kell biztosítania, a testület 
minden feladatát eredményesen és 
megfelelően tudja ellátni, illetve 
különösen hogy a testületek már meglévő 
feladatainak ellátását az újak ne 
veszélyeztessék.

Or. en

Indokolás

Az Equinet (esélyegyenlőségi testületek európai hálózata) adatai alapján.



AM\1002208HU.doc 19/23 PE516.958v01-00

HU

Módosítás 64
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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 kifejezett 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.

Or. fr

Módosítás 65
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(1) A tagállamok bármely munkavállalóval 
és azok családtagjaival szembeni,
különösen állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetéstől mentes 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 
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részei is lehetnek. Ilyen esetben a 
tagállamnak a meglévő testület számára új 
feladatainak ellátásához is elegendő 
forrásokat kell biztosítania, hogy a 
testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

szolgáló okok szélesebb körét felügyelő 
ügynökségek részei is lehetnek. Ilyen 
esetben a tagállamnak a meglévő testület 
számára új feladatainak ellátásához is 
elegendő forrásokat kell biztosítania, hogy 
a testületek már meglévő feladatainak 
ellátását az újak ne veszélyeztessék.

Or. fr

Módosítás 66
Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E testületeknek informálniuk kell, 
meg kell könnyíteniük és egyszerűsíteniük 
kell a munkavállalók szabad mozgásához 
kapcsolódó kérdésekre vonatkozó 
közigazgatási eljárásokat, például a 
tartózkodási engedélyt, a munkavállalási 
engedélyt, a szociális biztonsági jogok 
hordozhatóságát, az orvosi ellátás 
költségeinek megtérítését, a kettős 
adóztatás elkerülését, a járművek 
regisztrációjának átvitelét, a gyermekek 
átvitelét egyik oktatási rendszerből a 
másikba stb., külön figyelmet fordítva a 
nőkre, azon belül is az egyedülálló 
anyákra;

Or. en

Módosítás 67
Barbara Matera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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aa) a férfiakra és nőkre vonatkozó 
egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó 
kérdések;

Or. it

Módosítás 68
Barbara Matera

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 lebonyolítása az 
állampolgárságon, valláson, fajon, nemen 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tárgyában;

Or. it

Módosítás 69
Minodora Cliveti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy e testületek kísérjék figyelemmel a 
más tagállamból érkező munkavállalók 
számára munkát kínáló ügynökségek és 
szervezetek helyzetét, és tárják fel az 
illegális vagy feketemunkát, illetve a fiktív 
munkát kínáló ügynökségeket vagy 
szervezeteket. Együtt kell működniük más 
uniós tagállamok ügynökségeivel vagy 
szervezeteivel is e helyzetek azonosítása 
érdekében. E feladatok ellátására az 
Európai Szociális Alapból kell forrásokat 
biztosítani.

Or. en
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Módosítás 70
Minodora Cliveti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamokban létrehozott vagy 
már létező testületeknek figyelemmel kell 
kísérniük különösen a nők által kötött 
szerződéseket, amelyeket nekik kell a 
valós helyzethez hozzáigazítaniuk annak 
érdekében, hogy a nők ne váljanak 
kényszerprostitúció vagy 
emberkereskedelem áldozatává;

Or. en

Módosítás 71
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Minden esetben évente jelentést 
tesznek közzé, mely beszámol a létrehozott 
struktúrák munkájáról és javaslatokat 
fogalmaz meg.

Or. fr

Módosítás 72
Barbara Matera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel 

A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel 



AM\1002208HU.doc 23/23 PE516.958v01-00

HU

és a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
történő megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez az egyenlő bánásmód 
elvének előmozdítása céljából.

és a szociális partnerekkel, amelyeknek a 
nemzeti jogrendszerrel és gyakorlattal 
összhangban jogos érdekében áll 
hozzájárulni az állampolgárság alapján 
vagy bármely más okból történő 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez az 
egyenlő bánásmód elvének előmozdítása 
céljából.

Or. it

Módosítás 73
Elisabeth Morin-Chartier

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 
vonatkozóan biztosított jogokról világos, 
ingyenes, könnyen hozzáférhető, átfogó és 
napra kész információkat szolgáltatnak. Ezt 
az információt az Európa Önökért és az 
EURES honlapján is könnyen elérhetővé 
kell tenni.

Or. fr


