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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

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 
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. 

(1) A munkavállalók szabad mozgása az 
EU polgárainak egyik alapszabadsága és a 
belső piac egyik alappillére, amelyet az 
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. Elengedhetetlen 
annak biztosítása, hogy ezen alapvető 
szabadság tekintetében mindenkor 
figyelembe vegyék a nők és férfiak közötti 
egyenlőség elvét és az esélyegyenlőség 
Unió-szerte történő előmozdítását.

Or. en

Módosítás 2

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 

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

megszüntetését.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló munkavállalók és családtagjaik 
számára az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 45. cikke 
biztosítja a lényegi jogokat ennek az 
alapvető szabadságnak az 
érvényesítéséhez; e jogokat a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet állapítja meg.

(4) A munkavállalók szabad mozgáshoz 
való joga jelentős hatást gyakorol a 
munkavállalók és partnerük családi 
életére, tanulmányi és szakmai döntéseire;
a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló 
munkavállalók és családtagjaik számára az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 45. cikke biztosítja a lényegi 
jogokat ennek az alapvető szabadságnak az 
érvényesítéséhez; e jogokat a 
munkavállalók Unión belüli szabad 
mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 
492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint a 2004. április 29-i
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv állapítja meg. A 492/2011/EU 
rendelet, a 2004/38/EK irányelv és ezen 
irányelv alkalmazása során a tagállamok 
az Alapjogi Charta 21. cikkében 
felsoroltak – köztük a szexuális 
irányultság – alapján semmilyen 
megkülönböztetést nem alkalmazhatnak a 
munkavállalókkal és családtagjaikkal 
szemben.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A migráns munkavállalók szexuális 
irányultság vagy világnézeti döntések 
alapján történő bármilyen 
megkülönböztetésének elkerülése 
érdekében a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a különböző 
törvényes élettársi kapcsolatok és az 
azokból származó jogok kölcsönös 
elismeréséről. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell a gyermekek 
örökbefogadásából származó jogok 
tiszteletben tartásáról is, mivel ez a 
munkavállalás céljából másik tagállamba 
történő költözés mérlegelésének egyik 
előfeltétele.

Or. en

Módosítás 5

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 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 munkavállalók a faj 
vagy etnikai származás, vallás vagy 
meggyőződés, fogyatékosság, kor, illetve 
szexuális irányultság vagy nem alapján 
történő többszörös megkülönböztetés 
súlyos hatásaitól is szenvednek. A 
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jogszabályok és gyakorlati alkalmazásuk 
között tehát szakadék tátong, ezért ezzel a 
kérdéssel foglalkozni kell.

Ez a szakadék a háztartási 
alkalmazottakhoz, a fogyatékossággal élő 
vagy írástudatlan személyekhez hasonló 
veszélyeztetett csoportok esetében 
továbbra is fennáll. E csoportok számára 
a más tagállamban való munkavégzéshez 
való joguk gyakorlásának lehetővé tétele 
érdekében ezért különleges intézkedéseket 
kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 6

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” 
és sürgette a tagállamokat, hogy hívják fel 
a figyelmet a megkülönböztetésellenes, 
valamint a nemek közötti egyenlőségről és 
a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 
uniós jogszabályok által biztosított 
jogokra, továbbá – a Bíróság 
jogértelmezése szerinti uniós jognak 
megfelelően – biztosítsanak (könnyebb) 
hozzáférést az uniós polgárok számára a 
közszolgálati álláshelyekhez. A Bizottság 
arra is sürgette a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
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területén történő megvalósításáról szóló 
2006/54/EK irányelv teljes körű 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Nagyobb valószínűséggel tartják 
tiszteletben a munkavállalók jogait, ha 
érdekképviseleti rendszerbe szerveződnek. 
A tagállamoknak elő kell mozdítaniuk és 
támogatniuk kell a más tagállambeli –
különösen az idénymunkásokhoz, a 
háztartási alkalmazottakhoz vagy a 
szexmunkásokhoz hasonló veszélyeztetett 
– munkavállalók szervezeteit és 
érdekképviseletét.

Or. en

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 lakhatásra, orvosi 
ellátásra, a munkavállalók partnerére 
vonatkozó adókedvezményekre és 
adóterhekre, a gyermekgondozással 
kapcsolatos terhekre és ellátásokra, 
valamint a nyugdíjjogosultságokra 
vonatkozó valamennyi fontos információt 
szélesebb körben és könnyen elérhetővé 
kell tenniük az adott nyelveken a más 
tagállambeli munkavállalók, az érintett 
munkáltatók és az egyéb érdekeltek 
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számára. A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy megfizethető 
nyelvtanfolyamok álljanak rendelkezésre 
a munkavállalók és családtagjaik 
számára.

Or. en

Módosítás 9

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

(23) Ez az irányelv minimális 
követelményeket állapít meg, megadva 
ezzel a tagállamoknak azt a lehetőséget, 
hogy kedvezőbb rendelkezéseket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn, 
különösen annak érdekében, hogy a 
szabad mozgáshoz való joguk 
érvényesítéséhez biztosítsák a nők és a 
férfiak esélyegyenlőségét. 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 
tagállamok egyikében sem indokolhatja, 
hogy a már meglévő helyzethez képest 
visszalépésre kerüljön sor.

Or. en
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Módosítás 10

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 szabad 
mozgáshoz való jogot biztosító uniós 
jogszabályok megfelelőbb alkalmazásáról. 
E mérlegelés során a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő 
megközelítést kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
megkülönböztetés-mentességhez való jogot 
(21. cikk, és különösen annak az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmáról szóló (2) 
bekezdése), a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogot (45. cikk), valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 

(27) Az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartája által megállapított 
alapelveket, különösen a foglalkozás 
megválasztásának szabadságát és a 
munkavállaláshoz való jogot (15. cikk), a 
megkülönböztetés-mentességhez való jogot 
(21. cikk, és különösen annak a nem 
alapján történő megkülönböztetés 
tilalmáról szóló (1) bekezdése és az 
állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmáról szóló (2) 
bekezdése), a kollektív tárgyaláshoz és 
fellépéshez való jogot (28. cikk), a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot (31. cikk), a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
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való jogot (47. cikk). Az irányelvet e 
jogoknak és alapelveknek megfelelően kell 
alkalmazni. 

jogot (45. cikk), valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogot (47. cikk). Az irányelvet e 
jogoknak és alapelveknek megfelelően kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel a bérezésre és az 
elbocsátásra;

b) a foglalkoztatási és munkafeltételek, 
különös tekintettel minden 
megkülönböztetés tilalmára, a bérezésre és 
az elbocsátásra;

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a munkahelyi jogok;

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a társadalombiztosításhoz való 
hozzáférés, az orvosi ellátást is beleértve;
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Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szakszervezeti tagság d) a szakszervezeti és egyéb munkahelyi 
testületi tagság;

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a munkavállalók gyermekeinek az 
oktatáshoz való hozzáférése.

g) a munkavállalók gyermekeinek az 
oktatáshoz való hozzáférése, ideértve a 
kisgyermekkori oktatást és gondozást is.

Or. en

Módosítás 17

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 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
munkavállaló és családtagjaik, akik úgy 
ítélik meg, hogy megkülönböztetésben 
részesülnek vagy 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. 
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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, .

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. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nemcsak ezen eljárások 
hozzáférhetőségéről gondoskodnak, 
hanem kötelesek információs rendszereket 
létrehozni annak biztosítása érdekében, 
hogy a munkavállalók és családjuk 
nyelvtudásuktól függetlenül értesüljenek 
azok létezéséről, működéséről és a 
kapcsolódó eljárásokról.

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bírósági vagy közigazgatási eljárásokat 
kezdeményező munkavállalók nem 
részesülnek semmiféle kedvezőtlen 
bánásmódban a munkáltatójuk részéről.

Or. en
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy érvényben legyenek a 
szükséges mechanizmusok, amelyek 
biztosítják, hogy a munkavállalók 
igényelhessék és megkaphassák az őket 
megillető valamennyi jogosultságot 
és/vagy e célból harmadik fél járhasson el 
nevükben.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését. 

(2) A 3. cikk rendelkezései az említett 
jogok érvényesítésére vonatkozó 
határidőkről szóló tagállami rendelkezések 
sérelme nélkül alkalmazandók. E 
határidők nem tehetik a gyakorlatban 
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé a 
munkavállalók szabad mozgásának uniós 
jogszabályok által biztosított 
érvényesítését. 

Or. en
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Módosítás 22

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 
betartását biztosítsák, adott esetben 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.

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy ezen 
egyesületek és szervezetek szabadon 
hozzáférhetnek az érintett munkavállalók 
adataihoz a csoportos keresetek 
előkészítése és nyomon követése során.

Or. en
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés az említett jogok 
érvényesítésére vonatkozó határidőkről 
szóló tagállami rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó. E határidők nem 
tehetik a gyakorlatban lehetetlenné vagy 
rendkívül nehézzé a munkavállalók szabad 
mozgásának uniós jogszabályok által 
biztosított érvényesítését. 

(2) A 4. cikk rendelkezései az említett 
jogok érvényesítésére vonatkozó 
határidőkről szóló tagállami rendelkezések 
sérelme nélkül alkalmazandók. E 
határidők nem tehetik a gyakorlatban 
lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé a 
munkavállalók szabad mozgásának uniós 
jogszabályok által biztosított 
érvényesítését. 

Or. en

Módosítás 25

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. 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, 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 
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ellátását az újak ne veszélyeztessék.

Or. en

Módosítás 26

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 alapuló 
megkülönböztetés, valamint az ahhoz 
társuló bármely más megkülönböztetés 
tárgyában;

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Párbeszéd Érdekképviseletek és párbeszéd

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az egyenlő bánásmód 
előmozdításával foglalkozó testület 
tevékenyen támogassa az 
érdekképviseletet, valamint biztosítsa, 
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hogy a szabad mozgáshoz való jogukat 
gyakorló munkavállalók és családjuk 
ismerjék és érvényesíteni tudják jogaikat.

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok előmozdítják és 
támogatják a más tagállambeli –
különösen az idénymunkásokhoz, a 
gondozókhoz és a háztartási 
alkalmazottakhoz vagy a 
szexmunkásokhoz hasonló, a hivatalos 
struktúrákon kívül dolgozó veszélyeztetett 
csoportokhoz tartozó – munkavállalók 
szervezeteit. A tagállamok tájékoztatják e 
munkavállalókat a szakszervezethez való 
csatlakozás lehetőségeiről is, és 
megkönnyítik a szakszervezeti tagság más 
tagállamban való elismerését.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ösztönzik a párbeszédet a 
megfelelő nem kormányzati szervezetekkel 
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 

A tagállamok ösztönzik és előmozdítják a 
párbeszédet a megfelelő nem kormányzati 
szervezetekkel 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 
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elvének előmozdítása céljából. elvének előmozdítása céljából.

Or. en

Módosítás 31

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 az érintett 
személyeket ne csupán az ezen irányelv és 
a 492/2011/EU rendelet már hatályos 1–10. 
cikke alapján hozott rendelkezésekről 
tájékoztassák, hanem a szabad mozgáshoz 
való jogukat gyakorló munkavállalók és 
családjuk számára fontos, a szociális 
biztonsággal – köztük a családi 
ellátásokkal, a munkahelyi jogokkal, a 
munkafeltételekkel, az adózással, a család 
elismerésével, a nyelvtanulással –
kapcsolatos egyéb előírások széles köréről 
is.

Or. en

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok felhívják az érintett 
személyek figyelmét a szabad mozgáshoz 
való jogukat gyakorló munkavállalók és 
családjuk számára fontos további nemzeti 
rendelkezésekkel kapcsolatos 
információkra.

Or. en
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