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Módosítás 15
Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezen irányelvnek hozzá kell járulnia a 
migrációs hullámok hatékony kezeléséhez 
az idénymunkások jelentette ideiglenes 
bevándorlás speciális területén azáltal, 
hogy tisztességes és átlátható befogadási és 
tartózkodási szabályokat rögzít, miközben 
megfelelő ösztönzőkkel és biztosítékokkal 
megakadályozza, hogy az ideiglenes 
tartózkodás állandóvá váljon. Ezenkívül a 
2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben  lefektetett szabályok 
minimumkövetelményeket rögzítenek az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciók és 
intézkedések tekintetében, hozzájárulva 
annak megakadályozásához, hogy az 
ideiglenes tartózkodás illegális 
tartózkodássá váljon.

(6) Ezen irányelvnek hozzá kell járulnia a 
migrációs hullámok hatékony kezeléséhez 
az idénymunkások jelentette ideiglenes
bevándorlás speciális területén azáltal, 
hogy tisztességes és átlátható befogadási és 
tartózkodási szabályokat rögzít, miközben 
megfelelő ösztönzőkkel és biztosítékokkal 
megakadályozza, hogy az ideiglenes 
tartózkodás állandóvá váljon. Ezenkívül a 
2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben lefektetett szabályok 
minimumkövetelményeket rögzítenek az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciók és 
intézkedések tekintetében, hozzájárulva 
annak megakadályozásához, hogy az 
ideiglenes tartózkodás illegális 
tartózkodássá váljon.

Emellett ezen irányelvnek hozzá kell 
járulnia a nőknek különösen a 
bizonytalan foglalkoztatástól és 
kizsákmányolástól való védelméhez.

Or. de

Módosítás 16
Ilda Figueiredo

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamoknak ratifikálniuk kell a 
migráns munkavállalók és családtagjaik 
jogainak védelméről szóló, az ENSZ 
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Közgyűlése által 1990. december 18-án 
elfogadott egyezményt.

Or. pt

Módosítás 17
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ezt az irányelvet a szubszidiaritás 
elvével összhangban kell alkalmazni, 
különösen a rövid távú – többek között az 
idényjellegű – foglalkoztatásról szóló 
nemzeti jogszabályokra figyelemmel.

Or. en

Módosítás 18
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tartózkodás időtartamát korlátozni 
kell naptári éveként, melynek az 
idénymunka fogalommeghatározásával 
együtt azt kell biztosítania, hogy a végzett 
munka alapvetően szezonális jellegű 
legyen. Rendelkezni kell arról, hogy a 
tartózkodás maximális időtartamán belül 
lehetőség legyen a szerződés 
meghosszabbítására vagy arra, hogy az 
idénymunkás munkáltatót váltson. Ez a 
lehetőség azt hivatott biztosítani, hogy 
csökkenthető legyen a visszaélések 
kockázatát, amellyel az idénymunkások 
akkor szembesülhetnek, ha egyetlen 
munkáltatóhoz vannak kötve, valamint így

(16) A tartózkodás időtartamát korlátozni 
kell naptári éveként, melynek az 
idénymunka fogalommeghatározásával 
együtt azt kell biztosítania, hogy a végzett 
munka alapvetően szezonális jellegű 
legyen. Rendelkezni kell arról, hogy a 
tartózkodás maximális időtartamán belül 
lehetőség legyen a szerződés 
meghosszabbítására vagy arra, hogy az 
idénymunkás munkáltatót váltson. Ez a 
lehetőség azt hivatott biztosítani, hogy 
csökkenthető legyen a visszaélések 
kockázatát, amellyel az idénymunkások 
akkor szembesülhetnek, ha egyetlen 
munkáltatóhoz vannak kötve, valamint így 
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rugalmasabban lehet reagálni a 
munkáltatók pillanatnyi munkaerő-
szükségletére.

rugalmasabban lehet reagálni a 
munkáltatók pillanatnyi munkaerő-
szükségletére. Ez nem érintheti a 
harmadik országok állampolgárainak 
azon jogát, hogy különböző típusú 
engedélyek és vízumok birtokában a 
fogadó tagállamban tartózkodjanak.

Or. en

Módosítás 19
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A harmadik országok 
idénymunkásait munkavállalási 
engedélyük kiadásakor jogaikról és 
kötelezettségeikről megfelelően 
tájékoztatni kell. A szükséges információt 
a fogadó tagállam illetékes hatóságának 
kell biztosítania. Az információnak a 
lehető legegyértelműbbnek és 
leghozzáférhetőbbnek kell lennie annak 
érdekében, hogy a harmadik országok 
idénymunkásai megérthessék, hogy 
minden jogsértés büntetést von maga 
után. Intézkedéseket kell hozni az 
idénymunkások jogainak a munkáltató 
és/vagy harmadik személy általi 
mindennemű megsértése ellen, valamint 
azok ellen, akik idényjellegű 
foglalkoztatásukkal párhuzamosan be 
nem jelentett munkát is vállalnak.

Or. fr
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Módosítás 20
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Támogatni kell a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások körkörös 
migrációját. Annak érdekében, hogy az 
idénymunkásoknak egyetlen idényen 
túlmenően is foglalkoztatási lehetőségei 
legyenek az EU-ban, valamint hogy az 
uniós munkáltatók stabilabb és már képzett 
munkaerőre számíthassanak, biztosítani 
kell a több egymást követő éven keresztüli 
idénymunkához jutás lehetőségét több 
idényre szóló munkavállalási engedély 
vagy könnyített eljárás útján. Az ilyen 
eljárásnak előnyben kell részesítenie 
azokat, akik nem először kérelmeznek
idényjellegű munkavállalásra jogosító 
engedélyt, illetve az eljárásnak rövidebb 
feldolgozási idő alatt kell lezajlania vagy 
kevesebb igazoló okmányt benyújtását kell
előírnia.

(17) Támogatni kell a harmadik országbeli 
állampolgárságú idénymunkások körkörös 
migrációját. Annak érdekében, hogy az 
idénymunkásoknak egyetlen idényen 
túlmenően is foglalkoztatási lehetőségei 
legyenek az EU-ban, valamint hogy az 
uniós munkáltatók stabilabb és már képzett 
munkaerőre számíthassanak, biztosítani 
kell a több egymást követő éven keresztüli 
idénymunkához jutás lehetőségét több 
idényre szóló munkavállalási engedély 
vagy könnyített eljárás útján. Az ilyen 
eljárásnak előnyben kell részesítenie 
azokat a kérelmezőket, akik már adtak be
idényjellegű munkavállalásra irányuló 
kérelmet, és akik igazolták, hogy a 
befogadási feltételeknek megfelelnek. Ez 
azt is jelentheti, hogy az eljárás rövidebb 
feldolgozási idő alatt zajlik le vagy 
kevesebb igazoló okmányt kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 21
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az idényjellegű foglalkoztatásban a 
férfiaknál nagyobb valószínűséggel részt 
vevő női munkavállalók biztonságának és 
védelmének szavatolása érdekében 
egyértelmű és megfelelő rendelkezésekre 
van szükség, amelyek rögzítik a női 
munkavállalók azon jogait, hogy 
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munkaadójukkal tárgyaljanak a 
munkafeltételekről, a hangsúlyt 
különösen a különleges biztonsági 
rendelkezésekre fektetve. E 
rendelkezéseknek ki kell terjedniük 
mindazon kedvezőtlen helyzetekre, 
amelyekbe a női munkavállalók 
kerülhetnek, illetve a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre.

Or. en

Módosítás 22
Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az idénymunkások a munkáltatók 
általi kizsákmányolás áldozataivá 
válhatnak. Ennek ismeretében fontos, 
hogy javuljon a kommunikáció és 
együttműködés a kormányok, a helyi 
hatóságok, a szakszervezetek és egyéb 
testületek között a férfi és női 
idénymunkások támogatása és a 
problémáik megoldására irányuló 
stratégiák kidolgozása érdekében.

Or. de

Módosítás 23
Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Az idényjellegű foglalkoztatásról 
szóló tagállami statisztikák 
kidolgozásának hozzá kell járulnia az 
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országok közötti különbségek tisztásához 
is, valamint rá kell irányítania a figyelmet 
az idényjellegű munkát végző nők 
szerepére és jellegzetes problémáira.

Or. de

Módosítás 24
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az idénymunkásoknak minden naptári 
évben legfeljebb hat hónap tartózkodás 
engedélyezhető, melyet követően 
visszatérnek egy harmadik országba.

1. Az idénymunkásoknak minden naptári 
évben legfeljebb hat hónap tartózkodás 
engedélyezhető, melyet követően 
visszatérnek egy harmadik országba, 
kivéve, ha a nemzeti jog alapján valamely 
más engedély vagy vízum értelmében ott 
maradhatnak.

Or. en

Módosítás 25
Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

1. az ezen irányelv szerinti 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, a nemi alapú hátrányos 
megkülönböztetés tilalmával, figyelembe 
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véve a gyermeket váró, gyermekágyas, 
vagy szoptató idényjellegű 
munkavállalókat.

Or. de

Módosítás 26
Tadeusz Cymański

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – első rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

a) egyesülési és társulási szabadság,
valamint a munkavállalókat vagy 
munkáltatókat képviselő, az ideiglenes és 
a fogadó állam állampolgárságával nem 
rendelkező munkavállalók felvételét is 
lehetővé tevő szervezetekben, illetve 
bármely olyan szervezetben való tagság
szabadsága, amelynek tagjai egy
meghatározott foglalkozást űznek, 
beleértve az ilyen szervezetek által nyújtott 
előnyöket is, a közrendre és a 
közbiztonságra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések sérelme nélkül;

Or. en

Módosítás 27
Mariya Nedelcheva

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
harmadik felek, akinek jogos érdeke ezen 
irányelvnek való megfelelés biztosítása a 
vonatkozó nemzeti jogszabályaikban 
megállapított kritériumoknak megfelelően, 
részt vehessenek a harmadik országbeli 

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
harmadik felek, akinek jogos érdeke ezen 
irányelvnek való megfelelés biztosítása a 
vonatkozó nemzeti jogszabályaikban 
megállapított kritériumoknak megfelelően, 
részt vehessenek a harmadik országbeli 



PE454.725v01-00 10/10 AM\852441HU.doc

HU

idénymunkás nevében vagy érdekében 
eljárva, e személy jóváhagyásával ezen 
irányelv végrehajtása céljából bármilyen 
közigazgatási és polgári jogi eljárásban.

idénymunkás nevében vagy érdekében 
eljárva, e személy jóváhagyásával ezen 
irányelv végrehajtása céljából bármilyen 
közigazgatási és polgári jogi eljárásban.

Az a fogadó tagállam, amelyben az 
idénymunkásokat foglalkoztatni kívánják, 
munkavállalási engedélyük kiadásakor 
tájékoztatja őket arról, hogy jogaik 
megsértése – például bántalmazás vagy 
zaklatás – esetén, illetve ha a szervezett 
bűnözés bármely formájának áldozataivá 
válnak, milyen panasztételi eljárások és 
áldozatsegítő programok állnak 
rendelkezésükre. 

Or. fr


