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Módosítás 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ifjúsági munkanélküliség 
csökkentésének egyik kulcselmét a duális 
szakképzési rendszerek jelentik. 
Amennyiben e rendszerek szükség szerint 
a gazdasági feltételekhez igazodnak, 
megkönnyítik az oktatásból a munka 
világába való átmenetet. E rendszereket 
nemcsak ebben az irányelvben kellene 
megerősíteni, hanem az ifjúsági 
munkanélküliség csökkentése érdekében a 
többi európai jogi aktusban is figyelembe 
kellene venni. Egyéb szempontból a 
2005/36/EK irányelv rendelkezései nem 
érintik e szakképzési rendszereket és azok 
sajátosságait.

Or. de

Indokolás

A duális szakképzési rendszerek jelentősen hozzájárulnak az ifjúsági munkanélküliség 
leküzdéséhez és megkönnyítik a munka világába való átmenetet azáltal, hogy a szakképzésben 
részesülők számára biztosítják a korai munkahelyi elhelyezkedést,. Ezeket a rendszereket már 
számos tagállamban alkalmazzák. Az Európai Bizottság a COM(2012)299 közleményében 
szintén felszólít a duális szakképzési rendszerek erősítésére.

Módosítás 90
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

(3) Az európai szakmai kártya önkéntes 
bevezetése elősegíti a szakemberek szabad 
mozgását, és emellett biztosítja a 
képesítések hatékony és átlátható 
elismerését. E kártyára különösen az 
átmeneti mobilitás és a feltétel nélküli 
elismerés rendszere szerinti elismerés 
megkönnyítése, valamint egy, az általános 
rendszeren belüli egyszerűsített elismerési 
folyamat bevezetése érdekében van 
szükség. A kártyát a szakember kérelme 
alapján a reprezentatív szakmai 
szervezetek kérésére kell kibocsátani, 
miután az benyújtotta a szükséges iratokat, 
és az illetékes hatóságok lefolytatták a 
vonatkozó felülvizsgálati és ellenőrzési 
eljárásokat. A kártya működését 
támogatnia kell a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló […]/EU 
rendelettel23 létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést.

Or. de
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Módosítás 91
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen a feltétel nélküli 
elismerés rendszere szerinti elismerés 
megkönnyítése, valamint egy, az általános 
rendszeren belüli egyszerűsített elismerési 
folyamat bevezetése érdekében van 
szükség. A kártyát a szakember kérésére 
kell kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. Az 
európai szakmai kártya iránti kérelem 
elbírálásához szükséges idő az adott
szakmától függ. Ennélfogva az egyes 
szakmákra vonatkozóan kísérleti 
projektek keretében kell reális határidőket 
meghatározni. A Bizottságnak 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie 
ezeket a határidőket például az „Európa 
Önökért” portálon és az 57b. cikkben 
említett segítségnyújtó központokban. E 
kísérleti projektek eredményei a hasonló 
szakmákra is vonatkoztathatók. A kártya 
működését támogatnia kell a belső piaci 
információs rendszer keretében történő 
igazgatási együttműködésről szóló […]/EU 
rendelettel23 létrehozott belső piaci 
információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
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bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést.

Or. en

Módosítás 92
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
önkéntes európai szakmai kártya 
bevezetéséről. Ez a kártya különösen 
megkönnyítheti az átmeneti mobilitást és a 
feltétel nélküli elismerés rendszere szerinti 
elismerést, valamint előmozdíthatja egy, 
az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetését. A kártyát a szakember 
kérésére kell kibocsátani, miután az 
benyújtotta a szükséges iratokat, és az 
illetékes hatóságok lefolytatták a 
vonatkozó felülvizsgálati és ellenőrzési 
eljárásokat. A kártya működését 
támogatnia kell a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésről szóló […]/EU 
rendelettel23 létrehozott belső piaci 
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Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

információs rendszernek (Internal Market 
Information System, a továbbiakban: IMI). 
E mechanizmusnak elő kell segítenie az 
illetékes hatóságok közötti szinergia és 
bizalom növelését, ugyanakkor ki kell 
küszöbölnie a hatóságok igazgatási 
munkájának indokolatlan átfedéseit, és a 
szakemberek számára nagyobb 
átláthatóságot és jogbiztonságot kell 
teremtenie. A kártyaigénylési és -
kibocsátási folyamatnak áttekinthetően kell 
felépülnie, továbbá biztosítékokat kell 
tartalmaznia és a kérelmező számára ennek 
megfelelő fellebbezési jogokat kell 
biztosítania. A kártyának és az IMI ahhoz 
kapcsolódó munkafolyamatainak 
biztosítaniuk kell a tárolt adatok 
sértetlenségét, hitelességét és bizalmas 
kezelését, és meg kell akadályozniuk az 
adatok által hordozott információhoz való 
jogellenes vagy illetéktelen hozzáférést.

Or. en

Módosítás 93
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
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hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést. A szakmai 
képesítések szakmai kártya alapján 
történő elismerésekor tiszteletben kell 
tartani azt az elvet, hogy az adott szakmai 
képesítés elismerése a fogadó tagállam 
kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

Or. en

Módosítás 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
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hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében – ilyen irányú 
kérelem esetén – rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről,
különösen a feltétel nélküli elismerési 
eljárás hatálya alá eső szakmák esetében. 
E kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést. 

Or. el
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Indokolás

A szakmai kártya elismerése alternatív jellegének egyértelművé tétele, különösképpen azon 
foglalkozások esetében, amelyek a feltétel nélküli elismerési eljárás hatálya alá tartoznak.

Módosítás 95
Anna Maria Corazza Bildt, Gáll-Pelcz Ildikó

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. E 
kártyára különösen az átmeneti mobilitás 
és a feltétel nélküli elismerés rendszere 
szerinti elismerés megkönnyítése, valamint 
egy, az általános rendszeren belüli 
egyszerűsített elismerési folyamat 
bevezetése érdekében van szükség. A 
kártyát a szakember kérésére kell 
kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 

(3) A szakemberek szabad mozgásának 
elősegítése, és emellett a képesítések 
hatékony és átlátható elismerésének 
biztosítása érdekében rendelkezni kell az 
európai szakmai kártya bevezetéséről. Az 
európai szakmai kártya kizárólag a 
szakmai képesítések másik tagállamban 
történő elismertetésének eszközeként 
használható az egységes piacon belüli 
mobilitási lehetőségek maradéktalan 
kiaknázása érdekében, és nem szolgálhat 
az egyes szakmákban alkalmazott 
képesítési formák szabályozására vagy 
korlátozására. E kártyára különösen az 
átmeneti mobilitás és a feltétel nélküli 
elismerés rendszere szerinti elismerés 
megkönnyítése, valamint egy, az általános 
rendszeren belüli egyszerűsített elismerési 
folyamat bevezetése érdekében van 
szükség. A kártyát a szakember kérésére 
kell kibocsátani, miután az benyújtotta a 
szükséges iratokat, és az illetékes 
hatóságok lefolytatták a vonatkozó 
felülvizsgálati és ellenőrzési eljárásokat. A 
kártya működését támogatnia kell a belső 
piaci információs rendszer keretében 
történő igazgatási együttműködésről szóló 
[…]/EU rendelettel23 létrehozott belső 
piaci információs rendszernek (Internal 
Market Information System, a 
továbbiakban: IMI). E mechanizmusnak 
elő kell segítenie az illetékes hatóságok 
közötti szinergia és bizalom növelését, 
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kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

ugyanakkor ki kell küszöbölnie a 
hatóságok igazgatási munkájának 
indokolatlan átfedéseit, és a szakemberek 
számára nagyobb átláthatóságot és 
jogbiztonságot kell teremtenie. A 
kártyaigénylési és -kibocsátási folyamatnak 
áttekinthetően kell felépülnie, továbbá 
biztosítékokat kell tartalmaznia és a 
kérelmező számára ennek megfelelő 
fellebbezési jogokat kell biztosítania. A 
kártyának és az IMI ahhoz kapcsolódó 
munkafolyamatainak biztosítaniuk kell a 
tárolt adatok sértetlenségét, hitelességét és 
bizalmas kezelését, és meg kell 
akadályozniuk az adatok által hordozott 
információhoz való jogellenes vagy 
illetéktelen hozzáférést.

Or. en

Módosítás 96
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szakmai kártyát önkéntes alapon, 
az érintett szakma kérésére kell bevezetni. 
Ehhez a tagállamok vagy a tagállami 
szakmai szervek kétharmadának 
támogatnia kell a szakmai kártya 
bevezetését.

Or. en

Módosítás 97
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
nyomós okok fennállása esetén azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását.

Or. en

Módosítás 98
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
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kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén indokolt, hogy a tagállam
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. A szakma részleges 
gyakorlása nem alkalmazható azon 
egészségügyi szakmák esetében, amelyek 
kihatnak a betegek biztonságára vagy a 
közegészségügyi ellátásra.

Or. de

Módosítás 99
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. A szakma részleges 
gyakorlása nem engedélyezhető 
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vagy 
a közjóléttel más módon kapcsolatban álló 
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szakmákban.

Or. en

Módosítás 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
nyomós okok fennállása esetén, például 
orvosok, illetve az egészségügyben vagy az 
igazságszolgáltatásban dolgozó egyéb 
szakemberek esetében azonban indokolt, 
hogy a tagállam megtagadhassa a szakma 
részleges gyakorlását.

Or. de

Módosítás 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek, illetve 
közjegyzők vagy jogászok esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság ítéletei értelmében a „gondos igazságszolgáltatás” az e 
preambulumbekezdésben előírt „nyomós közérdeknek” minősülhet. Mivel a közjegyzők és a 
jogászok jelentősen hozzájárulnak a gondos igazságszolgáltatáshoz, indokolt, hogy a 
tagállamok megtagadhassák az említett szakmák részleges gyakorlását.

Módosítás 102
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
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Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közérdekkel összefüggő 
nyomós okok fennállása esetén azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását. A szakma 
részleges gyakorlása nem engedélyezhető 
a feltétel nélküli elismerés hatálya alá 
tartozó, az V. mellékletben felsorolt 
egészségügyi szakmákban.

Or. en

Módosítás 103
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
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megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. A részleges gyakorlás nem 
engedélyezhető az egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtó vagy a 
közegészséggel más módon kapcsolatban 
álló szakmákban.

Or. en

Módosítás 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A Bizottságot az e 
rendelkezés teljes körű végrehajtásának 
előmozdítása és Unió-szerte egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
tájékoztatni kell az ilyen határozatok 
meghozataláról. Nyomós közérdek 
fennállása esetén azonban indokolt, hogy a 
tagállam megtagadhassa a szakma 
részleges gyakorlását. A képzési 
minimumfeltételek összehangolása vagy 
közös képzési alapelvek alapján feltétel 
nélküli elismerésben részesülő szakmák 
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részleges gyakorlása nem engedélyezhető.

Or. en

Indokolás

Fontos gondoskodni arról, hogy a Bizottságot tájékoztassák a szakma részleges gyakorlását 
megtagadó határozatokról és azok indokolásáról, hogy biztosítani tudja e rendelkezés teljes 
körű, megfelelő és egységes végrehajtását. Lásd a vonatkozó cikket.

Módosítás 105
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. A közegészségügyi, 
biztonsági vagy egészségügyi felügyeleti 
vonatkozásokkal bíró szakmák esetében a 
tagállam megtagadhatja a szakma 
részleges gyakorlására vonatkozó 
engedélyt, ha úgy ítéli meg, hogy a 
nyújtott szolgáltatás minősége nem 
megfelelő. Nyomós közérdek fennállása 
esetén mindenképpen indokolt, hogy a 
tagállam megtagadhassa a szakma 
részleges gyakorlását.

Or. fr
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Módosítás 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. 

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére az ezt lehetővé tevő tagállamok
e különös körülmények között 
engedélyezhetik a szakma részleges 
gyakorlásának megkezdését. Nyomós 
közérdek fennállása esetén, például 
orvosok vagy egyéb egészségügyi 
szakemberek, valamint a sajátosan 
földrajzi jellegű foglalkozások esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását. 

Or. el

Indokolás

A tagállamok elsősorban – de nem kizárólag – közegészségügyi vagy közbiztonsági 
megfontolásból kötelesek megvizsgálni, hogy mely foglalkozások részleges gyakorlását 
engedélyezik.

Módosítás 107
Catherine Stihler
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértében különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek esetében 
azonban indokolt, hogy a tagállam 
megtagadhassa a szakma részleges 
gyakorlását.

(4) A 2005/36/EK irányelv hatálya csak az 
ugyanazon szakmát egy másik tagállamban 
folytatni kívánó szakemberekre terjed ki. 
Előfordulnak olyan esetek, amikor a 
szóban forgó tevékenység a fogadó 
tagállamban egy, a tevékenységek tágabb 
körét magában foglaló szakmának a része. 
Ha a tevékenységi területek olyan 
mértékben különböznek, hogy a szakember 
a hiányosságok pótlásához valójában egy 
teljes oktatási és képzési programot 
kényszerülne elvégezni, a szakember 
kérelmére a tagállamnak e különös 
körülmények között indokolt lehetővé 
tennie a szakma részleges gyakorlásának 
megkezdését. Nyomós közérdek fennállása 
esetén, például orvosok vagy egyéb 
egészségügyi szakemberek, illetve 
területspecifikus jelleg esetében azonban 
indokolt, hogy a tagállam megtagadhassa a 
szakma részleges gyakorlását.

Or. en

Módosítás 108
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően az ezen 
irányelv szerinti részleges gyakorlás 
alkalmazása nem foszthatja meg az 
ágazati szociális partnereket 
önszerveződési joguktól. 

Or. en
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Módosítás 109
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Mivel a közjegyzőket az állam nevezi 
ki és e minőségükben munkájuk – a 
magánszemélyek által benyújtott 
dokumentumok jogszerűségének és 
jogbiztonságának biztosítása – közérdekű 
célt szolgál, a közjegyzők nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá.

Or. en

Módosítás 110
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) iia. A közérdekkel összefüggő nyomós 
okok fogalmát, amelyre ezen irányelv 
egyes rendelkezései hivatkoznak, a 
Bíróság a Szerződés 49. és 56. cikkével 
kapcsolatos joggyakorlatában fokozatosan 
dolgozta ki, és az továbbra is 
folyamatosan alakulhat. A fogalom a 
Bíróság joggyakorlatában elismerteknek 
megfelelően a következő indokokat 
tartalmazza: közrend, közbiztonság és 
közegészségügy a Szerződés 52. és 62. 
cikke értelmében;

Or. en

Indokolás

A „közérdekkel összefüggő nyomós okok” fogalma, amelyre ezen irányelv egyes rendelkezései 
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hivatkoznak, a közegészségügyet és további szempontok széles körét magában foglaló jól 
ismert elv. Javasolt a 2006/123/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározás ihlette fenti 
fogalommeghatározás alkalmazása annak érdekében, hogy a fogalom említésekor egyértelmű 
legyen a jogalkotó szándéka.

Módosítás 111
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamokban való átmeneti és 
alkalmi szolgáltatásnyújtást a fogadó 
tagállam helyi fogyasztóinak védelme 
érdekében biztosítékokhoz, és különösen 
legalább két év előzetes szakmai 
tapasztalat meglétéhez kell kötni abban az 
esetben, ha az adott szakma a saját 
tagállamban nem szabályozott szakma. E 
biztosítékokra azonban nincs szükség 
akkor, ha a szakember letelepedése szerinti 
tagállamban szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkező fogyasztók már igénybe veszik 
ilyen szakember szolgáltatásait, és a 
fogadó tagállamban nincsenek harmadik 
személyekre nézve közegészségügyi és 
közbiztonsági következmények.

(5) A tagállamokban való átmeneti és 
alkalmi szolgáltatásnyújtást a fogadó 
tagállam helyi fogyasztóinak védelme 
érdekében biztosítékokhoz, és különösen 
legalább két év előzetes szakmai 
tapasztalat meglétéhez kell kötni abban az 
esetben, ha az adott szakma a saját 
tagállamban nem szabályozott szakma. E 
biztosítékokra azonban nincs szükség 
akkor, ha a szakember letelepedése szerinti 
tagállamban szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkező fogyasztók már igénybe veszik 
ilyen szakember szolgáltatásait, és a 
fogadó tagállamban nincsenek harmadik 
személyekre nézve közegészségügyi és 
közbiztonsági következmények. Az 
átmeneti mobilitási rendszer nem 
helyettesítheti a 7. cikk szerinti teljes körű 
elismerési eljárás lefolytatását. 
Ennélfogva, amennyiben a szakmája 
gyakorlására átmenetileg jogosult 
szakember egy évnél hosszabb ideig kíván 
folyamatosan szolgáltatást nyújtani, a 7. 
cikkben előírt nyilatkozatot kell tennie.

Or. en

Módosítás 112
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az átmeneti mobilitásra vonatkozó 
elismerési követelmények nem 
helyettesíthetik a hosszú távú mobilitásra 
vonatkozó elismerési követelményeket. 
Azon kiskapu kiküszöbölése érdekében, 
amelyet kihasználva a szakemberek az 
egyszerűbb, átmeneti mobilitási 
rendszerben szereznek elismerést, majd 
határozatlan ideig végzik tevékenységüket, 
az átmeneti mobilitás a jövőben az 
Európai Unió egész területén egy évi 
folyamatos szolgáltatásnyújtásra 
korlátozódik. Az egy év lejártával a 
szakembernek a 4b. cikkben vagy a III. 
címben foglaltak szerint teljes körű 
elismerést kell szereznie. Kivételt képeznek 
a más tagállamban rendszeresen egy évnél 
rövidebb ideig szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók. A Bizottságot felkérik, hogy 
az 58a. cikk (új) értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján hozza létre, majd tegye közzé az 
ilyen szakmák jegyzékét. 

Or. en

Módosítás 113
Sandra Kalniete

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 

törölve
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biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

Or. en

Módosítás 114
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

(7) A 2005/36/EK irányelv nem 
alkalmazandó a közjegyzőkre. A legtöbb 
tagállam a közjegyzőséget igazságügyi 
rendszerük megszervezése keretében 
független szakmaként és a közjó iránt 
elkötelezett, részben nagyon különböző 
feladatkörökkel felruházott közhivatalként 
alakították ki. A 2005/36/EK irányelv 
alapgondolatai – különösen a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága – azonban 
ellentmondanak a közjegyzők 
közhivatalnoki besorolásának és 
igazságügyi rendszerbe való 
betagozásának.

Or. de

Módosítás 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb olyan hitelesítési 
tevékenységeket, amelyekhez a fogadó 
tagállam hivatali bélyegzője szükséges.

(7) A 2005/36/EK irányelvet a másik 
tagállamban történő letelepedés vagy
szolgáltatásnyújtás céljából benyújtott 
elismerési kérelmek tekintetében a 
közjegyzői szakmára nem kell alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. 
Indokolt, hogy a szabad szolgáltatásnyújtás 
keretében a közjegyzők ne állíthassanak ki 
közokiratot és ne folytathassanak egyéb 
olyan hitelesítési tevékenységeket, 
amelyekhez a fogadó tagállam hivatali 
bélyegzője szükséges.

(7) A 2005/36/EK irányelv hatályának a 
közjegyzőkre is ki kell terjednie. A 
letelepedési célú elismerési kérelmek 
esetében indokolt, hogy a tagállamok 
előírhassák a nemzeti kiválasztási és 
kinevezési eljárások 
megkülönböztetésmentességének 
biztosításához szükséges alkalmassági 
vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot. Ez 
a kompenzációs intézkedés nem mentesíti 
a kérelmezőt a fogadó államban a 
közjegyzői tisztségbe történő kiválasztási 
és kinevezési eljárások egyéb 
követelményeinek teljesítése alól. A saját 
tagállamukban bizonyos közfeladatok 
ellátására jogosult és kötelezett 
köztisztviselői munkakörük sajátos jellege 
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miatt indokolt, hogy a szabad 
szolgáltatásnyújtás keretében a közjegyzők 
ne állíthassanak ki közokiratot és ne 
folytathassanak egyéb hitelesítési 
tevékenységeket vagy ne tölthessenek be 
jogi feladatköröket.

Or. en

Indokolás

Valamely tagállam bélyegzőjének használata az adott tagállam területére korlátozódik, és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján nem terjeszthető ki azon túlra. Tekintettel arra, hogy 
a közokiratok kiállításának és azok kölcsönös elismerésének kérdését az EUMSZ 81. cikke 
alapján kell szabályozni, a közjegyzőkre vonatkozó korlátozásról a Bíróság ítéletei 
rendelkeznek. Az „egyéb hitelesítési tevékenységek” a valamely tagállam igazságügyi 
hatóságainak nevében végzett jogerővel történő felruházást és jogi feladatköröket foglalnak 
magukban.

Módosítás 117
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános rendszer szerinti 
elismerési mechanizmus alkalmazása 
érdekében a különböző nemzeti oktatási és 
képzési rendszereket különböző szintek 
szerint kell csoportosítani. E szintek, 
amelyek létrehozása csak az általános 
rendszer működését szolgálja, nem 
lehetnek hatással sem a nemzeti oktatási és 
képzési struktúrákra, sem a tagállamoknak
ezen a területen – azon belül az Európai 
Képesítési Keretrendszer végrehajtására 
irányuló nemzeti politikákat illetően is –
meglévő hatáskörére. E szintek a 
képesítések átláthatósága és 
összehasonlíthatósága előmozdításának 
eszközéül szolgálhatnak, és hasznos 
információforrást jelenthetnek a más 
tagállamokban kiállított képesítések 
elismerését illetően vizsgálatot folytató 

(8) Az általános rendszer szerinti 
elismerési mechanizmus alkalmazása 
érdekében a különböző nemzeti oktatási és 
képzési rendszereket különböző szintek 
szerint kell csoportosítani. E szintek, 
amelyek létrehozása csak az általános 
rendszer működését szolgálja, nem 
lehetnek hatással sem a nemzeti oktatási és 
képzési struktúrákra, sem a tagállamoknak 
ezen a területen – azon belül az Európai
Képesítési Keretrendszer végrehajtására 
irányuló nemzeti politikákat illetően is –
meglévő hatáskörére. E szintek a 
képesítések átláthatósága és 
összehasonlíthatósága előmozdításának 
eszközéül szolgálhatnak, és hasznos 
információforrást jelenthetnek a más
tagállamokban kiállított képesítések 
elismerését illetően vizsgálatot folytató 
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illetékes hatóságoknak. Az általános 
rendszer működése céljára létrehozott 
szintek elvben már nem alkalmazhatók 
uniós polgároknak a 2005/36/EK irányelv 
hatálya alóli kivonása kritériumaként, 
amennyiben ez ellentétes az egész életen 
át tartó tanulás elvével.

illetékes hatóságoknak.

Or. de

Módosítás 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános rendszer szerinti 
elismerési mechanizmus alkalmazása 
érdekében a különböző nemzeti oktatási és 
képzési rendszereket különböző szintek 
szerint kell csoportosítani. E szintek, 
amelyek létrehozása csak az általános 
rendszer működését szolgálja, nem 
lehetnek hatással sem a nemzeti oktatási és 
képzési struktúrákra, sem a tagállamoknak 
ezen a területen – azon belül az Európai 
Képesítési Keretrendszer végrehajtására 
irányuló nemzeti politikákat illetően is –
meglévő hatáskörére. E szintek a 
képesítések átláthatósága és 
összehasonlíthatósága előmozdításának 
eszközéül szolgálhatnak, és hasznos 
információforrást jelenthetnek a más 
tagállamokban kiállított képesítések 
elismerését illetően vizsgálatot folytató 
illetékes hatóságoknak. Az általános 
rendszer működése céljára létrehozott 
szintek elvben már nem alkalmazhatók 
uniós polgároknak a 2005/36/EK irányelv 
hatálya alóli kivonása kritériumaként, 
amennyiben ez ellentétes az egész életen 
át tartó tanulás elvével.

(8) Az általános rendszer szerinti 
elismerési mechanizmus alkalmazása 
érdekében a különböző nemzeti oktatási és 
képzési rendszereket különböző szintek 
szerint kell csoportosítani. E szintek, 
amelyek létrehozása csak az általános 
rendszer működését szolgálja, nem 
lehetnek hatással sem a nemzeti oktatási és 
képzési struktúrákra, sem a tagállamoknak 
ezen a területen – azon belül az Európai 
Képesítési Keretrendszer végrehajtására 
irányuló nemzeti politikákat illetően is –
meglévő hatáskörére. E szintek a 
képesítések átláthatósága és 
összehasonlíthatósága előmozdításának 
eszközéül szolgálhatnak, és hasznos 
információforrást jelenthetnek a más 
tagállamokban kiállított képesítések 
elismerését illetően vizsgálatot folytató 
illetékes hatóságoknak.

Or. de
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Módosítás 119
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános rendszer szerinti 
elismerési mechanizmus alkalmazása 
érdekében a különböző nemzeti oktatási és 
képzési rendszereket különböző szintek 
szerint kell csoportosítani. E szintek, 
amelyek létrehozása csak az általános 
rendszer működését szolgálja, nem 
lehetnek hatással sem a nemzeti oktatási és 
képzési struktúrákra, sem a tagállamoknak 
ezen a területen – azon belül az Európai 
Képesítési Keretrendszer végrehajtására 
irányuló nemzeti politikákat illetően is –
meglévő hatáskörére. E szintek a 
képesítések átláthatósága és 
összehasonlíthatósága előmozdításának 
eszközéül szolgálhatnak, és hasznos 
információforrást jelenthetnek a más 
tagállamokban kiállított képesítések 
elismerését illetően vizsgálatot folytató 
illetékes hatóságoknak. Az általános 
rendszer működése céljára létrehozott 
szintek elvben már nem alkalmazhatók 
uniós polgároknak a 2005/36/EK irányelv 
hatálya alóli kivonása kritériumaként, 
amennyiben ez ellentétes az egész életen át 
tartó tanulás elvével.

(8) Az általános rendszer szerinti 
elismerési mechanizmus alkalmazása 
érdekében a különböző nemzeti oktatási és 
képzési rendszereket különböző szintek 
szerint kell csoportosítani. E szintek, 
amelyek létrehozása csak az általános 
rendszer működését szolgálja, nem 
lehetnek hatással sem a nemzeti oktatási és 
képzési struktúrákra, sem a tagállamoknak 
ezen a területen – azon belül az Európai 
Képesítési Keretrendszer végrehajtására 
irányuló nemzeti politikákat illetően is –
meglévő hatáskörére. A Bizottságnak az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
két éven belül értékelést kell készítenie –
adott esetben javaslatokkal kiegészítve azt 
– az ezen irányelvben említett szintek 
Európai Képesítési Keretrendszer 
szintjeivel való összehangolásának 
lehetőségéről. Az értékelésnek egyúttal 
javaslatokat kell tartalmaznia az európai 
kreditátviteli rendszer közösségi 
vívmányokba beemelhető jogi 
fogalommeghatározására vonatkozóan. E 
szintek a képesítések átláthatósága és 
összehasonlíthatósága előmozdításának 
eszközéül szolgálhatnak, és hasznos 
információforrást jelenthetnek a más 
tagállamokban kiállított képesítések 
elismerését illetően vizsgálatot folytató 
illetékes hatóságoknak. Az általános 
rendszer működése céljára létrehozott 
szintek elvben már nem alkalmazhatók 
uniós polgároknak a 2005/36/EK irányelv 
hatálya alóli kivonása kritériumaként, 
amennyiben ez ellentétes az egész életen át 
tartó tanulás elvével.
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Or. en

Módosítás 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az általános rendszerben szabályozott 
szakmák gyakorlásának megkezdéséhez 
szükséges képzési 
minimumkövetelmények 
harmonizációjának hiányában továbbra is 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó tagállam 
kompenzációs intézkedést rendeljen el. Az 
intézkedésnek arányosnak kell lennie és 
különösen figyelemmel kell lennie a 
kérelmező által szakmai tapasztalata során 
vagy egész életen át tartó tanulás útján 
megszerzett ismeretekre, képességekre és 
készségekre. A kompenzációs intézkedést 
elrendelő határozatot részletes indokolással 
kell ellátni annak érdekében, hogy a 
kérelmező jobban megérthesse helyzetét, 
és a 2005/36/EK alapján a nemzeti 
bíróságokhoz fordulhasson jogorvoslatért.

(10) Az általános rendszerben szabályozott 
szakmák gyakorlásának megkezdéséhez 
szükséges képzési 
minimumkövetelmények 
harmonizációjának hiányában továbbra is 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó tagállam 
kompenzációs intézkedést rendeljen el. Az 
intézkedésnek arányosnak kell lennie és 
különösen figyelemmel kell lennie a 
kérelmező által szakmai tapasztalata során 
vagy az illetékes hatóságok által 
hitelesített, egész életen át tartó tanulás 
útján megszerzett ismeretekre, 
képességekre és készségekre. A 
kompenzációs intézkedést elrendelő 
határozatot részletes indokolással kell 
ellátni annak érdekében, hogy a kérelmező 
jobban megérthesse helyzetét, és a 
2005/36/EK alapján a nemzeti 
bíróságokhoz fordulhasson jogorvoslatért.

Or. el

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulás számos esetben nem-formális oktatás és képzés keretében 
zajlik és olyan bizonyítványok kiállításával zárul, amelyek értékét meg kell állapítani.

Módosítás 121
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A harmonizált képzési 
minimumkövetelményeken alapuló, feltétel 
nélküli elismerés rendszere arra épül, hogy 
a tagállamok idejében bejelentik a 
képesítés megszerzését tanúsító újfajta 
okiratokat, illetőleg a meglévők 
módosulásait, a Bizottság pedig közzéteszi 
őket. Ennek hiányában ugyanis nincs 
biztosíték arra, hogy az ilyen okiratok 
tulajdonosai igénybe vehetik a feltétel 
nélküli elismerést. Az átláthatóság 
fokozása és az újonnan bejelentett okiratok 
elbírálásának megkönnyítése érdekében 
indokolt, hogy a tagállamok megfelelő 
szervet – például akkreditációs tanácsot 
vagy minisztériumot – jelöljenek ki arra, 
hogy a bejelentéseket az egyenként 
elbírálja és a 2005/36/EK irányelvben 
foglaltak betartásáról a Bizottságnak 
jelentést készítsen.

(12) A harmonizált képzési 
minimumkövetelményeken alapuló, feltétel 
nélküli elismerés rendszere arra épül, hogy 
a tagállamok idejében bejelentik a 
képesítés megszerzését tanúsító újfajta 
okiratokat, illetőleg a meglévők 
módosulásait, a Bizottság pedig közzéteszi 
őket. Ennek hiányában ugyanis nincs 
biztosíték arra, hogy az ilyen okiratok 
tulajdonosai igénybe vehetik a feltétel 
nélküli elismerést. Az átláthatóság 
fokozása és az újonnan bejelentett okiratok 
elbírálásának megkönnyítése érdekében 
indokolt, hogy a tagállamok a 2005/36/EK 
irányelvben foglaltak betartásáról jelentést 
nyújtsanak be a Bizottságnak.

Or. de

Módosítás 122
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az egészségügyi szakmákra 
vonatkozó képzési 
minimumkövetelmények alapján történő 
feltétel nélküli elismerés tekintetében 
indokolt, hogy a tagállamok az 
állatorvosok kivételével részleges 
mentesítést adhassanak a képzésük egy 
részét legalább egyenértékű szintű 
kurzusokon végző személyek számára, 
feltéve hogy a szóban forgó képzési részt 
már teljesítették.
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A részleges mentesítés rendes esetben nem 
haladhatja meg az egy tanulmányi évet 
vagy 60 kreditet, amennyiben egy 
tanulmányi év elvégzéséhez 60 kreditet 
kell teljesíteni. Kivételes esetben a 
részleges mentesítés két tanulmányi évre 
vagy 120 kredit erejéig kibővíthető.
A kurzusok alóli részleges mentesítés 
mérlegelésekor a tagállamnak teljes 
körűen figyelembe kell vennie a betegek 
biztonságát érintő következményeket. 

Or. en

Indokolás

Az összehangolt képzési követelményeknek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy ne 
korlátozzák indokolatlanul a tagállamokat abban, hogy oktatási rendszerüket 
megszervezhessék. Korábbi vonatkozó tanulmányok esetén mérlegelni kell a részleges 
mentesítést.

Módosítás 123
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az egészségügyi szakemberek 
mobilitásának fokozása és egyúttal az 
egész életen át tartó tanulásnak és a 
szakmai továbbképzésnek a betegek javát 
szolgáló előmozdítása érdekében az 
információk és a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréje révén létre kell 
hozni a szakmai oktatási és továbbképzési 
eljárások tagállamok közötti fokozatos 
elismerésére szolgáló keretet. E célból a 
tagállamok illetékes hatóságai a Bizottság 
és a többi tagállam elé terjesztik a szakmai 
továbbképzéssel kapcsolatos eljárásokról 
szóló, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentéseiket.
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Or. en

Módosítás 124
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért az ilyen képzésre történő felvételt a 
tagállamok hagyhatják jóvá azzal a céllal, 
hogy az említett képzésre való felvétel 
feltételéül tizenkét éves általános és 
középiskolai tanulmányok elvégzését vagy 
ezzel egyenértékű vizsga sikeres letételét 
előírva javítsák az e szakmákban szerzett 
képesítések és kompetenciák szintjét.

Or. en

Módosítás 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
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a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy az ilyen képzésre való 
felvétel feltételeként a legalább tízéves
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzését vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letételét határozzák meg.

Or. de

Módosítás 126
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
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nyerni. nyerni. A tagállamoknak kell 
gondoskodniuk arról, hogy az 
egészségügyi szakmák esetében biztosított 
legyen az átjárhatóság és az előmeneteli 
lehetőség.

Or. de

Módosítás 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük. 
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük.

Or. de

Módosítás 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, már a 
képzés megkezdése előtt szilárd általános 
tanulmányi háttérrel kell rendelkezniük.
Ezért indokolt, hogy ilyen képzésre 
szigorúbb feltételekkel, tizenkét éves 
általános és középiskolai tanulmányok 
elvégzése vagy ezzel egyenértékű vizsga 
sikeres letétele után lehessen felvételt 
nyerni.

(15) Az ápolói és a szülésznői szakma az 
elmúlt harminc évben jelentősen átalakult: 
a közösségi alapú egészségügyi ellátás, a 
gyógykezelések bonyolultabbá válása és a 
technológia állandó fejlődése megköveteli, 
hogy az ápolók és a szülésznők 
felelősségteljesebb feladatok ellátására 
legyenek képesek. Ahhoz tehát, hogy az 
ápoló- és szülésznőhallgatók 
felkészülhessenek ezen összetett 
egészségügyi igények teljesítésére, szilárd 
általános tanulmányi háttérrel kell 
rendelkezniük, ugyanakkor döntő 
jelentőséggel a képzés minősége és 
tartalma bír, amelyet folyamatosan a 
követelményekhez kell igazítani.

Or. de

Indokolás

Az irányelv a képzésre vonatkozó minimumkövetelményeket hangolja össze. Azáltal, hogy a 
31. cikk (3) bekezdésének első albekezdése meghatározza az évek és az órák halmozott 
számát, e követelmények – mint az orvosok esetében is – szigorodnak. Akárcsak az orvosok 
esetében, akiknél a minimális képzési időtartam éveinek csökkentése révén figyelembe veszik a 
tagállamok eltérő oktatási rendszereit, az általános gondozást végző ápolók esetében is 
szükség van arra, hogy figyelembe vegyék a tagállamok oktatási rendszereiben mutatkozó 
különbségeket.

Módosítás 129
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az orvosi és fogászati szakképesítések 
feltétel nélküli elismerése rendszerének 
egyszerűsítése érdekében a 2005/36/EK 

(16) Az orvosi, fogászati, állatorvosi és 
gyógyszerészi szakképesítések feltétel 
nélküli elismerése rendszerének 
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irányelv hatályának akkor indokolt 
kiterjednie e szakképesítésekre, ha azok a 
tagállamoknak legalább a harmadában 
léteznek.

egyszerűsítése érdekében a 2005/36/EK 
irányelv hatályának akkor indokolt 
kiterjednie e szakképesítésekre, ha azok a 
tagállamoknak legalább a harmadában 
léteznek.

Or. fr

Módosítás 130
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az orvosi és fogászati szakképesítések 
feltétel nélküli elismerése rendszerének
egyszerűsítése érdekében a 2005/36/EK 
irányelv hatályának akkor indokolt 
kiterjednie e szakképesítésekre, ha azok a 
tagállamoknak legalább a harmadában 
léteznek.

(16) Az orvosi, fogászati, állatorvosi és 
gyógyszerészi szakképesítések feltétel 
nélküli elismerése rendszerének 
egyszerűsítése érdekében a 2005/36/EK 
irányelv hatályának akkor indokolt 
kiterjednie e szakképesítésekre, ha azok a 
tagállamoknak legalább a harmadában 
léteznek.

Or. en

Módosítás 131
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az egészségügyi szakemberek
mobilitását az európai egészségügyi 
dolgozók alkotta tágabb kontextusban is 
meg kell vizsgálni, akikre vonatkozóan a 
tagállamokkal egyeztetve célzott európai
szintű stratégiát kell kidolgozni a 
legmagasabb szintű beteg- és 
fogyasztóvédelem biztosítása, ezzel 
egyidejűleg pedig a nemzeti egészségügyi 
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ellátórendszerek pénzügyi és szervezeti 
fenntarthatóságának megőrzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. Lehetőséget kell adni a 
nemzeti és uniós szinten reprezentatív 
szakmai szövetségeknek és 
szervezeteknek, hogy közös képzési 
alapelveket javasoljanak. Ez 
megnyilvánulhat az adott szakmai 
képesítés megszerzésének feltételéül 
szabott közös vizsgában vagy az ismeretek, 
készségek és képességek közös készletén 
alapuló képzési programokban. Az ilyen 
közös képzési keretek alapján szerzett 
képesítéseket a tagállamoknak feltétel 
nélkül indokolt elismerniük.

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. A tagállamoknak az ilyen 
képzési alapelvek bevezetése előtt meg kell 
vizsgálniuk az olyan lehetséges 
alternatívákat, mint amilyenek különösen 
az adott szakképzéssel rendelkező 
tagállamokban léteznek. Lehetőséget kell 
adni a nemzeti és uniós szinten 
reprezentatív szakmai szövetségeknek és 
szervezeteknek is, hogy közös képzési 
alapelveket javasoljanak. Ez 
megnyilvánulhat az adott szakmai 
képesítés megszerzésének feltételéül 
szabott közös vizsgában vagy az ismeretek, 
készségek és képességek közös készletén 
alapuló képzési programokban. Az ilyen 
közös képzési keretek alapján szerzett 
képesítéseket a tagállamoknak feltétel 
nélkül indokolt elismerniük.

Or. de
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Indokolás

A duális szakképzési rendszerek megerősítése.

Módosítás 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. Lehetőséget kell adni a 
nemzeti és uniós szinten reprezentatív 
szakmai szövetségeknek és szervezeteknek, 
hogy közös képzési alapelveket 
javasoljanak. Ez megnyilvánulhat az adott 
szakmai képesítés megszerzésének 
feltételéül szabott közös vizsgában vagy az 
ismeretek, készségek és képességek közös 
készletén alapuló képzési programokban. 
Az ilyen közös képzési keretek alapján 
szerzett képesítéseket a tagállamoknak 
feltétel nélkül indokolt elismerniük.

(18) A 2005/36/EK irányelvnek elő kell 
mozdítania az elismerés feltétel nélküli 
jellegének fokozását azon képesítések 
esetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki 
a feltétel nélküli elismerés. Ennek kapcsán 
figyelembe kell venni a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy döntsenek a szakmáknak 
a területükön történő gyakorlásához 
szükséges képesítésekről, valamint oktatási 
és szakmai képzési rendszereik tartalmáról 
és szervezéséről. A duális szakképzési 
rendszerek az ifjúsági munkanélküliség 
csökkentésének kulcselemét jelentik, 
mivel azok szükségszerűen a munkaerő-
piaci igényekhez igazodnak. Ez 
megkönnyíti a képzésből a munka 
világába való átmenetet. Amennyiben 
tehát egy szabályozott szakma esetében 
közös képzési alapelveket kell kidolgozni –
amelyek tekintetében egy tagállam már 
rendelkezik duális képzési rendszerrel –, a 
közös képzési alapelveknek az érintett 
tagállamban alkalmazott normák 
betartása mellett e koncepcionális 
megközelítéshez kell igazodniuk.

Or. de

Módosítás 134
Robert Rochefort
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Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közös képzési kereteknek egyúttal 
lehetővé kell tenniük a képzési 
minimumkövetelmények alapján történő, 
a III. fejezet III. címe szerinti feltétel 
nélküli elismerési eljárás hatálya alá 
tartozó szabályozott szakmák számára –
amelyek közül az új szakképesítések nem 
részesülnek ilyen feltétel nélküli 
elismerésben –, hogy szakképesítéseiket 
feltétel nélküli eljárás szerint 
elismerhessék.

Or. fr

Módosítás 135
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek és a fogyasztók 
biztonsága érdekében. A nyelvismeret 
ellenőrzésének azonban a szóban forgó 
munkakör szempontjából ésszerűnek és a 
szükséges mértékűnek kell lennie, és
általánosságban nem szolgálhat alapul 
ahhoz, hogy szakembereket kirekesszenek 
a fogadó tagállam munkaerőpiacáról. Az 
ésszerű és szükséges mértéket egy adott 
ágazatban az illetékes hatóságok és a 
nemzeti szintű szociális partnerek közötti 
együttműködés keretében kell 
meghatározni.
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Or. en

Módosítás 136
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét 
egyértelműsíteni kell, különösen a betegek 
biztonsága érdekében. A nyelvismeret 
ellenőrzésének azonban a szóban forgó 
munkakör szempontjából ésszerűnek és a 
szükséges mértékűnek kell lennie, és nem 
szolgálhat alapul ahhoz, hogy 
szakembereket kirekesszenek a fogadó 
tagállam munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
szerepét egyértelműsíteni kell, különösen a 
betegek biztonsága érdekében. A 
nyelvismeret ellenőrzésének azonban 
ésszerűnek és egyes közegészségügyi és 
betegbiztonsági vonatkozásokkal bíró 
szakmák szempontjából a szükséges 
mértékűnek kell lennie, de nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

Or. en

Indokolás

A nyelvismeret ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések pontosítása.

Módosítás 137
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
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és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. Az illetékes hatóság feladata, 
hogy ellenőrizze a szakemberek szakmai 
tevékenységük gyakorlásához szükséges 
nyelvtudását. A nyelvismeret 
ellenőrzésének azonban a szóban forgó 
munkakör szempontjából ésszerűnek és a 
szükséges mértékűnek kell lennie, és nem 
szolgálhat alapul ahhoz, hogy 
szakembereket kirekesszenek a fogadó 
tagállam munkaerőpiacáról.

Or. en

Indokolás

Emlékeztetni kell az illetékes hatóság szerepének kívánt egyértelműsítésére, és azt pontosan 
meg kell határozni.

Módosítás 138
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettséget ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A betegek biztonságát érintő 
hatások esetén a tagállamok 
átruházhatják illetékes hatóságaikra a 
nyelvtudás ellenőrzésére vagy az 
ellenőrzés felügyeletére vonatkozó jogot, 
vagy dönthetnek úgy, hogy a nyelvi 
ellenőrzést a munkáltatókra vagy más 
szervezetekre bízzák. A nyelvismeret 
ellenőrzésének azonban a szóban forgó 
munkakör szempontjából ésszerűnek és a 
szükséges mértékűnek kell lennie, és nem 
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szolgálhat alapul ahhoz, hogy 
szakembereket kirekesszenek a fogadó 
tagállam munkaerőpiacáról.

Or. en

Módosítás 139
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek és a fogyasztók
biztonsága érdekében. Az illetékes hatóság 
feladata, hogy ellenőrizze a szakemberek 
szakmai tevékenységük gyakorlásához 
szükséges nyelvi készségeit. Az illetékes 
hatóság által vagy felügyelete alatt végzett 
nyelvi ellenőrzések nem sérthetik a 
munkáltatók azon jogát, hogy ezt 
követően rendes felvételi eljárás keretében 
döntsenek valamely szakembernek az 
általa megpályázott konkrét munkakör 
betöltésére való alkalmasságáról. A 
nyelvismeret ellenőrzésének azonban a 
szóban forgó munkakör szempontjából 
ésszerűnek és a szükséges mértékűnek kell 
lennie. Az ésszerű és szükséges mértéket 
egy adott ágazatban az illetékes hatóságok 
és a nemzeti szintű szociális partnerek 
közötti együttműködés keretében kell 
meghatározni. Amennyiben valamely 
szakmában egyetlen hatóság sem illetékes, 
a tagállamoknak gondoskodniuk kell 
olyan elismert szervről, amely el tudja 
végezni a nyelvismeret ellenőrzését.

Or. en
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Módosítás 140
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. A nyelvismeret ellenőrzésének 
azonban a szóban forgó munkakör 
szempontjából ésszerűnek és a szükséges 
mértékűnek kell lennie, és nem szolgálhat 
alapul ahhoz, hogy szakembereket 
kirekesszenek a fogadó tagállam 
munkaerőpiacáról.

(19) A 2005/36/EK irányelv jelenleg is 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő a 
szakemberektől elvárt nyelvi készségeket 
illetően. E kötelezettség felülvizsgálata 
rámutatott arra, hogy az illetékes hatóságok 
és a munkáltatók szerepét egyértelműsíteni 
kell, különösen a betegek biztonsága 
érdekében. Indokolt, hogy a megfelelő 
nyelvtudás igazolásának elmaradása 
alapul szolgálhasson szakembereknek a 
fogadó tagállam munkaerőpiacáról történő 
kirekesztésére, különösen az egészséget, a 
betegek biztonságát vagy a 
közegészségügyet érintő szakmák 
esetében.

Or. en

Módosítás 141
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamok csak akkor kérhetik 
más tagállamok szakembereitől szakmai 
továbbképzés igazolását, ha a fogadó 
tagállam saját állampolgárai számára 
kötelezően előírja a szakmai 
továbbképzést.

Or. en
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Módosítás 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
fizetett gyakorlatukat egy másik, ilyen 
gyakorlatra lehetőséget adó tagállamban 
kívánják elvégezni. Szükséges továbbá 
rendelkezni arról is, hogy a gyakorlatukat 
elismerje a saját tagállamuk.

törölve

Or. el

Indokolás

A más tagállamban folytatott szakmai gyakorlatok elismerését illetően az érintettek nem 
szakemberek, és ebben a minőségükben nem tartoznak az irányelv hatálya alá. 

Módosítás 143
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

Or. en
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Módosítás 144
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
valamely szabályozott szakmára felkészítő 
képzés keretében előírt gyakorlatukat –az 
ellentételezés mértékétől és jellegétől 
függetlenül – egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

Or. fr

Módosítás 145
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk. Ugyanakkor, az irányelv 
hatályának a részleges képesítéssel 
rendelkező szakemberekre történő 
kiterjesztésével annak egyúttal az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 151. 
cikkében foglalt alapvető szociális jogok 
tiszteletben tartását is biztosítania kell, 
amely cikk garantálja, hogy az Uniónak 
célkitűzése a munkakörülmények javítása. 
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Az irányelvnek ennélfogva minőségi 
keretet kell létrehoznia olyan 
minimumfeltételek formájában, amelyeket 
az irányelv hatálya alá kerüléshez 
teljesíteni kell.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az 55a. cikkben javasolt módosítás okainak ismertetése.

Módosítás 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá garantálni a 
gyakorlatuk saját tagállamuk általi 
elismerését.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el.

Módosítás 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
valamely szabályozott szakmára felkészítő 
képzés keretében előírt gyakorlatukat egy 
másik, ilyen gyakorlatra lehetőséget adó 
tagállamban kívánják elvégezni. Szükséges 
továbbá rendelkezni arról is, hogy a 
gyakorlatukat elismerje a saját tagállamuk. 
A saját tagállam azonban megszabhatja a 
másik tagállamban végzett gyakorlat 
maximális időtartamát, amennyiben ezt az 
adott szabályozott szakma gyakorlása 
tekintetében a saját tagállam előírja. A 
gyakorlat elismerése nem helyettesíti a 
szakma gyakorlásához szükséges vizsgát.

Or. de

Indokolás

A szakképzés keretében végzett fizetés nélküli gyakorlatot itt nem kellene kizárni. Ugyan a 
mobilitást elő kell mozdítani, azonban meg kell őrizni a minőséget a szakma gyakorlásával 
kapcsolatban. Ezért a gyakorlat nem helyettesítheti a szakma gyakorlásához szükséges 
vizsgát.

Módosítás 148
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
valamely szabályozott szakmára felkészítő 
képzés keretében előírt és a képesítés 
érvényességéhez szükséges gyakorlatukat
egy másik, ilyen gyakorlatra lehetőséget 
adó tagállamban kívánják elvégezni. 
Szükséges továbbá rendelkezni arról is, 
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hogy a gyakorlatukat elismerje a saját 
tagállamuk.

Or. fr

Módosítás 149
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik 
gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

Or. es

Indokolás

A fizetett gyakorlatra való hivatkozásokat ki kell iktatni, mivel Spanyolországban nincs ilyen 
hagyomány, a gazdasági helyzet pedig jelenleg nem teszi lehetővé a modellváltást. Az irányelv 
fizetett gyakorlatokkal kapcsolatos határozatlansága számos problémát szülhet az alkalmazás 
során. Ezért – amennyiben e hivatkozás végül megmarad – az irányelvben pontosabban meg 
kell határozni, hogy a gyakorlatokat valamilyen skála alapján fizetik-e, és hogy a tagállamok 
kötelesek-e fedezni a teljes társadalombiztosítási költséget. 

Módosítás 150
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik fizetett 

(20) Mobilitásuk előmozdítása érdekében 
azokat a végzett diákokat is a 2005/36/EK 
irányelv hatálya alá kell vonni, akik a 
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gyakorlatukat egy másik, ilyen gyakorlatra 
lehetőséget adó tagállamban kívánják 
elvégezni. Szükséges továbbá rendelkezni 
arról is, hogy a gyakorlatukat elismerje a 
saját tagállamuk.

képzésben részt vevőt bizonyos szakmai 
jogokkal felruházó és valamely 
szabályozott szakmára felkészítő képzés 
részét képező gyakorlatukat egy másik, 
ilyen gyakorlatra lehetőséget adó 
tagállamban kívánják elvégezni. Szükséges 
továbbá rendelkezni arról is, hogy a 
gyakorlatukat elismerje a saját tagállamuk.

Or. en

Módosítás 151
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A szakmai gyakorlat nem azonos a 
részleges gyakorlással, ezért a 4f. cikk a 
gyakorlatokra nem alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A 2005/36/EK irányelv ezenkívül 
nemzeti információs szolgálatok 
rendszeréről rendelkezik. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv24 hatálybalépése és az 
egyablakos ügyintézési pontoknak az 
említett irányelv alapján történt létrehozása 
következtében átfedések lehetségesek. 
Ezért a 2005/36/EK irányelvvel létrehozott 
nemzeti információs szolgálatokat olyan 

(24) A 2005/36/EK irányelv ezenkívül 
nemzeti információs szolgálatok 
rendszeréről rendelkezik. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv24 hatálybalépése és az 
egyablakos ügyintézési pontoknak az 
említett irányelv alapján történt létrehozása 
következtében átfedések lehetségesek. 
Ezért például a 2005/36/EK irányelvvel 
létrehozott nemzeti információs 
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segítségnyújtó központokká kell 
átalakítani, amelyek tevékenysége a 
lakossági tanácsadásra összpontosul, 
beleértve a személyes tanácsadást is, ezzel 
biztosítva, hogy a belső piaci szabályoknak 
az egyes állampolgárok eseteire való 
mindennapi alkalmazását nemzeti szinten 
nyomon kövessék.

szolgálatokat olyan segítségnyújtó 
központokká kell átalakítani, amelyek 
tevékenysége a lakossági tanácsadásra 
összpontosul, beleértve a személyes 
tanácsadást is, ezzel biztosítva, hogy a 
belső piaci szabályoknak az egyes 
állampolgárok eseteire való mindennapi 
alkalmazását nemzeti szinten nyomon 
kövessék.

Or. de

Módosítás 153
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges 
azonban bevezetni a 2005/36/EK irányelv 
alapján feltétel nélküli elismerésben 
részesülő egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Ez az irányelv 
különös riasztási mechanizmust vezet be. 
Valamennyi tagállamot riasztani kell 
akkor, ha egy szakember fegyelmi eljárás 
vagy büntetőjogi felelősségét megállapító 
ítélet következtében szakmája további 
gyakorlására alkalmatlannak minősül. 
Ezt a riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül elő kell idézni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
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2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 154
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek és a III. cím I. 
és II. fejezete szerinti általános elismerési 
rendszer hatálya alá tartozó, a betegek 
biztonságát érintő szakmák 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
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2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

tagállamban, nem gyakorolhatja 
szakmáját, vagy ha fegyelmi eljárás 
keretében egy szakember szakmája 
gyakorlására való képességét korlátozták, 
vagy ha egy szakember képesítései 
elismerésének kérelmezésekor valótlan 
információkat adott meg vagy erre 
kísérletet tett. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 155
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
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indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy
szakembertől saját tagállamában vagy egy 
másik tagállamban fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében megvonják szakmája 
gyakorlásának jogát, vagy valamely 
illetékes szerv végleges határozatát 
követően szakmáját csak korlátozottan 
gyakorolhatja. Hasonlóképpen riasztani 
kell a tagállamokat akkor, ha egy 
szakember képesítései elismerésének 
kérelmezésekor hamis dokumentumokat 
nyújtott be vagy erre kísérletet tett. Ezt a 
riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül elő kell idézni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Indokolás

A riasztási mechanizmus alkalmazásának pontosítása.

Módosítás 156
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
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tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakembert fegyelmi eljárás vagy a
büntetőjogi felelősségét megállapító,
valamely bíróság vagy illetékes hatóság 
végleges határozatában foglalt ítélet 
következtében véglegesen vagy 
átmenetileg eltiltottak szakmája 
gyakorlásától vagy korlátozták a szakma 
gyakorlására vonatkozó jogát. Ezt a 
riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül elő kell idézni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 157
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján 
feltétel nélküli elismerésben részesülő
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv hatálya 
alá tartozó egészségügyi szakmák 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakembertől a saját vagy fogadó 
tagállamában átmenetileg vagy 
véglegesen megvonják szakmája 
gyakorlásának jogát. Ezt a riasztást az 
IMI-n keresztül attól függetlenül elő kell 
idézni, hogy az adott szakember élt-e 
bármilyen, a 2005/36/EK irányelv alapján 
őt megillető joggal, illetőleg hogy 
kérelmezte-e szakmai képesítésének – akár 
az európai szakmai kártya kibocsátása 
révén, akár bármely más, az említett 
irányelvben előírt módon történő –
elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 158
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv alapján
feltétel nélküli elismerésben részesülő 
egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakember fegyelmi eljárás vagy 
büntetőjogi felelősségét megállapító ítélet 
következtében nem telepedhet le másik 
tagállamban. Ezt a riasztást az IMI-n 
keresztül attól függetlenül elő kell idézni, 
hogy az adott szakember élt-e bármilyen, a 
2005/36/EK irányelv alapján őt megillető 
joggal, illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

(22) Noha az irányelv jelenleg is részletes 
kötelezettségekről rendelkezik a 
tagállamok információcseréjét illetően, e 
kötelezettségeket szigorítani kell. Indokolt, 
hogy a tagállamok ne csak arra 
reagáljanak, ha információt kérnek tőlük, 
hanem proaktívan is riasszák a többi 
tagállamot. E riasztási rendszernek a 
2006/123/EK irányelv szerintihez 
hasonlónak célszerű lennie. Különös 
riasztási mechanizmust szükséges azonban 
bevezetni a 2005/36/EK irányelv hatálya 
alá tartozó egészségügyi szakemberek 
vonatkozásában. Ezt a mechanizmust 
indokolt az állatorvosokra is alkalmazni, 
kivéve ha az érintett tagállam már 
elindította a 2006/123/EK irányelv szerinti 
riasztási mechanizmust. Valamennyi 
tagállamot riasztani kell akkor, ha egy 
szakembertől a saját vagy fogadó 
tagállamában átmenetileg vagy 
véglegesen megvonják szakmája 
gyakorlásának jogát, vagy e 
tagállamokban korlátozzák vagy 
feltételekhez kötik az érintettnek a szakma 
gyakorlására vonatkozó jogát. Ezt a 
riasztást az IMI-n keresztül attól 
függetlenül elő kell idézni, hogy az adott 
szakember élt-e bármilyen, a 2005/36/EK 
irányelv alapján őt megillető joggal, 
illetőleg hogy kérelmezte-e szakmai 
képesítésének – akár az európai szakmai 
kártya kibocsátása révén, akár bármely 
más, az említett irányelvben előírt módon 
történő – elismerését. A riasztási eljárásnak 
összhangban kell lennie a személyes 
adatok és az egyéb alapjogok védelmére 
vonatkozó uniós szabályozással.

Or. en

Módosítás 159
Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A más tagállamban dolgozni kívánó
állampolgároknak az jelenti az egyik 
legnagyobb nehézséget, hogy bonyolultak 
és kiszámíthatatlanok az igazgatási 
eljárások, amelyeknek meg kell 
megfelelniük. A 2006/123/EK irányelv 
jelenleg is arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontokon 
keresztül könnyű hozzáférést nyújtsanak az 
információkhoz és az eljárások 
lefolytatásához. A 2005/36/EK irányelv 
alapján képesítéseik elismerését kérelmező 
állampolgárok jelenleg is igénybe vehetik 
az egyablakos ügyintézési pontokat, ha a 
2006/123/EK irányelv hatálya alá 
tartoznak. Az álláskeresőkre és az 
egészségügyi szakemberekre azonban nem 
terjed ki a 2006/123/EK irányelv hatálya, 
és egyelőre kevés információ áll a 
rendelkezésükre. Ezért pontosítani kell – a 
felhasználó szemszögéből – a szóban forgó 
információ körét, és biztosítani kell, hogy 
az információhoz könnyen hozzá lehessen 
férni. Fontos az is, hogy a tagállamok 
mindezért ne csak nemzeti szinten 
feleljenek, hanem egymással és a 
Bizottsággal is együttműködjenek annak 
érdekében, hogy a szakemberek az 
egységes ügyintézési pontokon keresztül az 
Unió egészében könnyen felhasználóbarát 
és többnyelvű információhoz juthassanak 
és lefolytathassák a szükséges eljárásokat. 
Ehhez más internetes oldalakon – például 
az „Európa Önökért” portálon – is 
hivatkozásokat kell elhelyezni.

(23) A más tagállamban dolgozni kívánó 
állampolgároknak az jelenti az egyik 
legnagyobb nehézséget, hogy bonyolultak 
és kiszámíthatatlanok az igazgatási 
eljárások, amelyeknek meg kell 
megfelelniük. A 2006/123/EK irányelv 
jelenleg is arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontokon 
keresztül könnyű hozzáférést nyújtsanak az 
információkhoz és az eljárások 
lefolytatásához. A 2005/36/EK irányelv 
alapján képesítéseik elismerését kérelmező 
állampolgárok jelenleg is igénybe vehetik 
az egyablakos ügyintézési pontokat, ha a 
2006/123/EK irányelv hatálya alá 
tartoznak. Az álláskeresőkre és az 
egészségügyi szakemberekre azonban nem 
terjed ki a 2006/123/EK irányelv hatálya, 
és egyelőre kevés információ áll a 
rendelkezésükre. Ezért pontosítani kell – a 
felhasználó szemszögéből – a szóban forgó 
információ körét, és biztosítani kell, hogy 
az információhoz könnyen hozzá lehessen 
férni. Fontos az is, hogy a tagállamok 
mindezért ne csak nemzeti szinten 
feleljenek, hanem egymással és a 
Bizottsággal is együttműködjenek annak 
érdekében, hogy a szakemberek az 
egységes ügyintézési pontokon keresztül az 
Unió egészében könnyen felhasználóbarát 
és többnyelvű információhoz juthassanak 
(legalább a származási és a fogadó ország 
nyelvén) és lefolytathassák a szükséges 
eljárásokat. Ehhez más internetes 
oldalakon – például az „Európa Önökért” 
portálon – is hivatkozásokat kell 
elhelyezni.

Or. en
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Módosítás 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A más tagállamban dolgozni kívánó 
állampolgároknak az jelenti az egyik 
legnagyobb nehézséget, hogy bonyolultak 
és kiszámíthatatlanok az igazgatási 
eljárások, amelyeknek meg kell 
megfelelniük. A 2006/123/EK irányelv 
jelenleg is arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontokon 
keresztül könnyű hozzáférést nyújtsanak az 
információkhoz és az eljárások 
lefolytatásához. A 2005/36/EK irányelv 
alapján képesítéseik elismerését kérelmező 
állampolgárok jelenleg is igénybe vehetik 
az egyablakos ügyintézési pontokat, ha a 
2006/123/EK irányelv hatálya alá 
tartoznak. Az álláskeresőkre és az 
egészségügyi szakemberekre azonban nem 
terjed ki a 2006/123/EK irányelv hatálya, 
és egyelőre kevés információ áll a 
rendelkezésükre. Ezért pontosítani kell – a 
felhasználó szemszögéből – a szóban forgó 
információ körét, és biztosítani kell, hogy 
az információhoz könnyen hozzá lehessen 
férni. Fontos az is, hogy a tagállamok 
mindezért ne csak nemzeti szinten 
feleljenek, hanem egymással és a 
Bizottsággal is együttműködjenek annak 
érdekében, hogy a szakemberek az 
egységes ügyintézési pontokon keresztül az 
Unió egészében könnyen felhasználóbarát 
és többnyelvű információhoz juthassanak 
és lefolytathassák a szükséges eljárásokat. 
Ehhez más internetes oldalakon – például 
az „Európa Önökért” portálon – is 
hivatkozásokat kell elhelyezni.

(23) A más tagállamban dolgozni kívánó 
állampolgároknak az jelenti az egyik 
legnagyobb nehézséget, hogy bonyolultak 
és kiszámíthatatlanok az igazgatási 
eljárások, amelyeknek meg kell 
megfelelniük. A 2006/123/EK irányelv 
jelenleg is arra kötelezi a tagállamokat, 
hogy az egyablakos ügyintézési pontokon 
keresztül könnyű hozzáférést nyújtsanak az 
információkhoz és az eljárások 
lefolytatásához. A 2005/36/EK irányelv 
alapján képesítéseik elismerését kérelmező 
állampolgárok jelenleg is igénybe vehetik 
az egyablakos ügyintézési pontokat, ha a 
2006/123/EK irányelv hatálya alá 
tartoznak. Az álláskeresőkre és az 
egészségügyi szakemberekre azonban nem 
terjed ki a 2006/123/EK irányelv hatálya, 
és egyelőre kevés információ áll a 
rendelkezésükre. Ezért pontosítani kell – a 
felhasználó szemszögéből – a szóban forgó 
információ körét, és biztosítani kell, hogy 
az információhoz könnyen hozzá lehessen 
férni. Fontos az is, hogy a tagállamok 
mindezért ne csak nemzeti szinten 
feleljenek, hanem egymással és a 
Bizottsággal is együttműködjenek annak 
érdekében, hogy a szakemberek az 
egységes ügyintézési pontokon keresztül az 
Unió egészében könnyen felhasználóbarát 
és többnyelvű információhoz juthassanak 
és lehetőség szerint egyszerűen – például 
a 2005/36/EK irányelv hatályán belül –
lefolytathassák a szükséges eljárásokat. 
Ehhez más internetes oldalakon – például 
az „Európa Önökért” portálon – is 
hivatkozásokat kell elhelyezni.

Or. de
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Módosítás 161
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, 
az európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, a 
szakorvosi képzések és a fogorvosi 
képzések minimális képzési idejének 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, valamint a 
közös képzési keretek alkalmazási 
feltételeinek megállapítása tekintetében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
európai és nemzeti szinten a szakértőkkel 
megfelelő konzultációkat biztosítson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a vonatkozó dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz átlátható 
módon, egyidejűleg, kellő időben és 
megfelelően eljussanak.
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gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

Or. de

Indokolás

Az EUMSZ 166. cikke értelmében a tagállamok felelnek a szakmai képzés tartalmának 
meghatározásáért.

Módosítás 162
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők,
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a közös képzési keretek 
alkalmazási feltételeinek megállapítása, 
valamint a közös képzési vizsgák 
alkalmazási feltételeinek meghatározása 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson 
többek között szakértői szinten, valamint 
az 57c. cikk (új) szerinti megfelelő 
érdekelti fórummal vagy fórumokkal is. 
Különösen, az 58a. cikkel (új) 
összhangban konzultálni kell az egyes 
szakmákkal, és javaslataikat a IV. 
mellékletben foglalt tevékenységjegyzék 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.1–5.1.4., 
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5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 
5.7.1. pontjának kiigazítása, az orvosok, 
általános ápolók, fogorvosok, állatorvosok, 
szülésznők, gyógyszerészek és 
építészmérnökök ismereteinek és 
készségeinek egyértelműsítése, a 
szakorvosi képzések és a fogorvosi 
képzések minimális képzési idejének 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, valamint az V. 
melléklet 5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése tekintetében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokba kell foglalni. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

Or. en

Módosítás 163
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása,
az európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai kártya 
kérelmezéséhez szükséges iratok 
részleteinek megállapítása, a IV. 
mellékletben foglalt tevékenységjegyzék 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.1–5.1.4., 
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tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 
5.7.1. pontjának kiigazítása, az orvosok, 
általános ápolók, fogorvosok, állatorvosok, 
szülésznők, gyógyszerészek és 
építészmérnökök ismereteinek és 
készségeinek egyértelműsítése, a 
szakorvosi képzések és a fogorvosi 
képzések minimális képzési idejének 
kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság – szakértők 
bevonásával – megfelelő reprezentációt és 
konzultációt folytasson mind európai,
mind nemzeti szinten. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben, 
átlátható módon és megfelelően 
eljussanak.

Or. en

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásakor a Bizottságnak biztosítania kell az 
érdekeltekkel és az érintett szervezetekkel folytatott megfelelő konzultációt. Erre az uniós 
szintű döntéshozatal során az összehangolt és zökkenőmentes, átláthatósági és 
együttműködési folyamat biztosításához van szükség.

Módosítás 164
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során – az érdekeltekkel 
folytatott konzultációra vonatkozóan az 
ezen irányelv 58. cikkében megállapítandó 
egyértelmű szabályok alapján – megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.
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Or. en

Módosítás 165
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság – szakértők 
bevonásával – megfelelő, az egyes 
szakmákban érdekelt felek képviseletét 
lehetővé tevő konzultációt folytasson mind 
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alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

európai, mind nemzeti szinten. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a vonatkozó dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
kellő időben, átlátható módon és 
megfelelően eljussanak.

Or. en

Módosítás 166
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 

(24) Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, 
hogy a 2005/36/EK irányelv egyes nem 
alapvető elemeinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. melléklet 
aktualizálása, az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó díjak kiszámítása, az 
európai szakmai kártya kérelmezéséhez 
szükséges iratok részleteinek 
megállapítása, a IV. mellékletben foglalt 
tevékenységjegyzék kiigazítása, az V. 
melléklet 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. és 5.7.1. pontjának 
kiigazítása, a szakképesítések elfogadását 
szabályozó korábban már meglévő 
előírásokkal nem rendelkező, a III. cím 
III. fejezetének hatálya alá tartozó 
szakmákban a posztgraduális 
szakképesítések elismerésének 
támogatása, az orvosok, általános ápolók, 
fogorvosok, állatorvosok, szülésznők, 
gyógyszerészek és építészmérnökök 
ismereteinek és készségeinek 
egyértelműsítése, a szakorvosi képzések és 
a fogorvosi képzések minimális képzési 
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képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

idejének kiigazítása, az V. melléklet 5.1.3. 
pontjának új szakorvosi képzésekkel való 
kiegészítése, az V. melléklet 5.2.1., 5.3.1., 
5.4.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjában foglalt 
jegyzékek módosítása, az V. melléklet 
5.3.3. pontjának új fogszakorvosi 
képzésekkel való kiegészítése, a közös 
képzési keretek alkalmazási feltételeinek 
megállapítása, valamint a közös képzési 
vizsgák alkalmazási feltételeinek 
megállapítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumok az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelően eljussanak.

Or. en

Módosítás 167
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
indokolt elfogadni azokat a végrehajtási 
aktusokat, amelyekkel az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó szakmafüggő 
előírásokra irányadó közös és egységes 
szabályokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat, az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, az 
európai szakmai kártyán és az IMI-
adatállományban tárolt információk 

(26) Vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
indokolt elfogadni azokat a végrehajtási 
aktusokat, amelyekkel az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó szakmafüggő 
előírásokra irányadó közös és egységes 
szabályokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat, az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, az 
európai szakmai kártyán és az IMI-
adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
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sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírásokat és méréseket, az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait, az 
IMI-adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírásokat és méréseket, az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait, az 
IMI-adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

Or. de

Módosítás 168
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint indokolt 
elfogadni azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyekkel az európai szakmai kártyához 
kapcsolódó szakmafüggő előírásokra 
irányadó közös és egységes szabályokat,
az európai szakmai kártya formátumát, az 
európai szakmai kártya kibocsátására 
irányuló kérelem alátámasztásához 
szükséges nyelvi fordításokat, az európai
szakmai kártya iránti kérelmek 
elbírálásának részleteit, az európai szakmai 
kártyán és az IMI-adatállományban tárolt 
információk sértetlenségének, bizalmas 
kezelésének és pontosságának 
biztosításához szükséges műszaki 
előírásokat és méréseket, az európai 
szakmai kártya rendelkezésre bocsátásának 
feltételeit és eljárásait, az IMI-
adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint indokolt 
elfogadni azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyekkel az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat, az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, az 
európai szakmai kártyán és az IMI-
adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírásokat és méréseket, az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait, az 
IMI-adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
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és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

meg.

Or. fr

Módosítás 169
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
indokolt elfogadni azokat a végrehajtási 
aktusokat, amelyekkel az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó szakmafüggő 
előírásokra irányadó közös és egységes 
szabályokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat, az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, az 
európai szakmai kártyán és az IMI-
adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírásokat és méréseket, az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait, az 
IMI-adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint indokolt 
elfogadni azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyekkel az európai szakmai kártyához 
kapcsolódó szakmafüggő előírásokra 
irányadó közös és egységes szabályokat, az 
európai szakmai kártya formátumát, az 
európai szakmai kártya kibocsátására 
irányuló kérelem alátámasztásához 
szükséges nyelvi fordításokat, az európai 
szakmai kártya iránti kérelmek 
elbírálásának részleteit, az európai szakmai 
kártyán és az IMI-adatállományban tárolt 
információk sértetlenségének, bizalmas 
kezelésének és pontosságának 
biztosításához szükséges műszaki 
előírásokat és méréseket, az európai 
szakmai kártya rendelkezésre bocsátásának 
feltételeit és eljárásait, az IMI-
adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg. A Bizottság szükség esetén kísérleti 
projekteket végezhet, konzultációt 
folytathat és az 58a. cikk (új) szerinti 
szakmai szervek javaslatainak 
figyelembevételével az 57c. cikk (új) 
szerinti érdekelti fórumokat rendezhet a 
végrehajtási aktus(ok)ba belefoglalandó 
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szabályok és eljárások működésének 
értékeléséről. 

Or. en

Módosítás 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint indokolt 
elfogadni azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyekkel az európai szakmai kártyához 
kapcsolódó szakmafüggő előírásokra 
irányadó közös és egységes szabályokat, az 
európai szakmai kártya formátumát, az 
európai szakmai kártya kibocsátására 
irányuló kérelem alátámasztásához 
szükséges nyelvi fordításokat, az európai 
szakmai kártya iránti kérelmek 
elbírálásának részleteit, az európai szakmai 
kártyán és az IMI-adatállományban tárolt 
információk sértetlenségének, bizalmas 
kezelésének és pontosságának 
biztosításához szükséges műszaki 
előírásokat és méréseket, az európai 
szakmai kártya rendelkezésre bocsátásának 
feltételeit és eljárásait, az IMI-
adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

(26) Technikai jellegükre való tekintettel 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint indokolt 
elfogadni azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyekkel a kérelmezett európai szakmai 
kártyához kapcsolódó szakmafüggő 
előírásokra irányadó közös és egységes 
szabályokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat, az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, az 
európai szakmai kártyán és az IMI-
adatállományban tárolt információk 
sértetlenségének, bizalmas kezelésének és 
pontosságának biztosításához szükséges 
műszaki előírásokat és méréseket, az 
európai szakmai kártya rendelkezésre 
bocsátásának feltételeit és eljárásait, az 
IMI-adatállományhoz való hozzáférés 
feltételeit, az európai szakmai kártya 
hitelességének és érvényességének 
ellenőrzésére szolgáló műszaki eszközöket 
és eljárásokat, valamint a riasztási 
mechanizmus végrehajtását határozzák 
meg.

Or. el

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a szakmai kártya elismerése alternatív jellegű.
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Módosítás 171
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Indokolt vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében elfogadni azokat a végrehajtási 
aktusokat, amelyekkel a szabályozott 
szakmák esetében az európai szakmai 
kártya igénylésének szükségességére 
irányuló közös és egységes szabályokat 
állapítják meg.

Or. fr

Módosítás 172
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Mivel a 2006/123/EK irányelv szerinti 
kölcsönös értékelés kedvező 
tapasztalatokkal járt, célszerű hasonló 
értékelési rendszerről rendelkezni a 
2005/36/EK irányelvben. Indokolt, hogy a 
tagállamok bejelentsék, mely szakmákat 
szabályoznak és milyen okokból, valamint 
hogy megállapításaikat egymással 
megvitassák. Ezzel a rendszerrel 
előmozdítható a szakmai szolgáltatások 
piacának átláthatóbbá válása.

törölve

Or. de

Módosítás 173
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Mivel a 2006/123/EK irányelv szerinti 
kölcsönös értékelés kedvező 
tapasztalatokkal járt, célszerű hasonló 
értékelési rendszerről rendelkezni a 
2005/36/EK irányelvben. Indokolt, hogy a 
tagállamok bejelentsék, mely szakmákat 
szabályoznak és milyen okokból, valamint 
hogy megállapításaikat egymással 
megvitassák. Ezzel a rendszerrel 
előmozdítható a szakmai szolgáltatások 
piacának átláthatóbbá válása.

törölve

Or. en

Módosítás 174
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Szabályozásuk mértékétől függően 
ez az irányelv kiterjed azon szabad 
foglalkozásokra, amelyeket – ezen 
irányelv szerint – különleges szakmai 
képesítések alapján személyesen, saját 
felelősségre és szakmailag függetlenül 
szellemi-gondolati szolgáltatásokat végzők 
biztosítanak az ügyfelek és a nyilvánosság 
számára. Foglalkozásukat a tagállamban 
– a Szerződésnek megfelelően –
szokásosan szakmai jogi 
kötelezettségeknek megfelelően végzik az 
állami törvényhozás és az ebben a 
keretben az adott szakmai képviselet által 
autonóm módon meghozott jog szerint, 
amely biztosítja és továbbfejleszti a 
szakszerűséget, a minőséget és az ügyfél 
felé fennálló bizalmi viszonyt.
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Or. de

Módosítás 175
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Ez az irányelv nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. de

Módosítás 176
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Ez az irányelv nem érinti az 
egészség- és fogyasztóvédelem magas 
szintjének biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 177
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint 
a fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg bizonyos szabályozott szakmák 
részleges gyakorlására való jogosultságot 
illetően.

Or. de

Módosítás 178
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/CE
1 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a bizonyos szabályozott szakmák 
részleges gyakorlására való jogosultságot, 
valamint valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt szakmai 
gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot illetően, az 
ellentételezés mértékétől és jellegétől 
függetlenül, és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Or. fr

Módosítás 179
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Or. en

Módosítás 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Or. en

Módosítás 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
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meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el.

Módosítás 182
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint
a fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Or. en

Módosítás 183
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a bizonyos szabályozott szakmák 
részleges gyakorlására való jogosultságot, 
valamint valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt és a 
képesítés érvényességéhez szükséges 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
gyakorlat elismerését illetően.

Or. fr

Módosítás 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint 
a fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a részleges gyakorlást illetően azon 
tagállamoknak számára, amelyek ezt a 
szabályozott szakmák esetében 
közegészségügyi vagy közbiztonsági és 
földrajzi alapú megfontolásból lehetővé 
teszik.

Or. el

Indokolás

A tagállamok elsősorban – de nem kizárólag – közegészségügyi vagy közbiztonsági 
megfontolásból kötelesek megvizsgálni, hogy mely foglalkozások részleges gyakorlását 
engedélyezik. A más tagállamban folytatott szakmai gyakorlatok elismerését illetően az 
érintettek nem szakemberek és ebben a minőségükben nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 185
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint 
a fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot illetően.

Or. es

Indokolás

A fizetett gyakorlatra való hivatkozásokat ki kell iktatni, mivel Spanyolországban nincs ilyen 
hagyomány, a gazdasági helyzet pedig jelenleg nem teszi lehetővé a modellváltást. Az irányelv 
fizetett gyakorlatokkal kapcsolatos határozatlansága számos problémát szülhet az alkalmazás 
során. Ezért – amennyiben e hivatkozás végül megmarad – az irányelvben pontosabban meg 
kell határozni, hogy a gyakorlatokat valamilyen skála alapján fizetik-e, és hogy a tagállamok 
kötelesek-e fedezni a teljes társadalombiztosítási költséget. 

Módosítás 186
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a szabályozott szakmák részleges 
gyakorlására való jogosultságot, valamint a 
fizetett szakmai gyakorlaton más 
tagállamban való részvételre való 
jogosultságot és az ilyen gyakorlat 
elismerését illetően.

Ez az irányelv továbbá szabályokat határoz 
meg a bizonyos szabályozott szakmák 
részleges gyakorlására való jogosultságot, 
valamint a valamely szabályozott 
szakmára felkészítő képzés részét képező 
és a képzésben részt vevőt bizonyos 
szakmai jogokkal felruházó fizetett 
szakmai gyakorlaton más tagállamban való 
részvételre való jogosultságot és az ilyen 
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gyakorlat elismerését illetően.

Or. en

Módosítás 187
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt szakmai 
gyakorlaton részt venni, az ellentételezés 
és mértékétől és jellegétől függetlenül.

Or. fr

Módosítás 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv 
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
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kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy szakmai gyakorlaton részt venni.

Or. en

Módosítás 189
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy szakmai gyakorlaton részt venni.

Or. en

Módosítás 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
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venni. kíván fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

Or. el

Indokolás

A más tagállamban folytatott szakmai gyakorlatok elismerését illetően az érintettek nem 
szakemberek és ebben a minőségükben nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat1 is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.
__________________
1 A szellemi szabadfoglalkozásnak az 
Európai Bíróság C-267/99 sz. Adam-
ügyben 2001. október 11-én hozott 
ítéletében foglalt fogalommeghatározással 
összhangban; forrás: Európai Bírósági 
Határozatok Tára 2001., I-07467. o.

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el.
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Módosítás 192
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban 
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni 
vagy valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt és a 
képesítés érvényességéhez szükséges 
szakmai gyakorlaton részt venni.

Or. fr

Módosítás 193
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban
kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni
vagy fizetett szakmai gyakorlaton részt 
venni.

(1) Ezt az irányelvet a tagállamok minden 
olyan állampolgárára – beleértve a szellemi 
szabadfoglalkozásúakat is – alkalmazni 
kell, aki önálló vállalkozóként vagy 
munkavállalóként a szakmai képesítésének 
megszerzése szerintitől eltérő tagállamban
kíván egy szabályozott szakmát 
gyakorolni.
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Or. es

Indokolás

A fizetett gyakorlatra való hivatkozásokat ki kell iktatni, mivel Spanyolországban nincs ilyen 
hagyomány, a gazdasági helyzet pedig jelenleg nem teszi lehetővé a modellváltást. Az irányelv 
fizetett gyakorlatokkal kapcsolatos határozatlansága számos problémát szülhet az alkalmazás 
során. Ezért – amennyiben e hivatkozás végül megmarad – az irányelvben pontosabban meg 
kell határozni, hogy a gyakorlatokat valamilyen skála alapján fizetik-e, és hogy a tagállamok 
kötelesek-e fedezni a teljes társadalombiztosítási költséget. 

Módosítás 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében saját hatályos szabályozásával 
összhangban területi fennhatóságán belül 
minden tagállam engedélyezheti a 
szabályozott szakma gyakorlását azon 
tagállamok állampolgárai számára, akik 
képesítésüket nem a tagállamban 
szerezték meg. A III. fejezet III. címének 
hatálya alá tartozó szakmák esetében 
ennek az elsődleges elismerésnek 
tiszteletben kell tartania az e fejezetben 
előirt minimális képzési feltételeket.

Or. el

Indokolás

A más tagállamban folytatott szakmai gyakorlatok elismerését illetően az érintettek nem 
szakemberek és ebben a minőségükben nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 195
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
hivatalos kormányzati aktussal kinevezett 
közjegyzőkre.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a közjegyzői szakma sajátosságait. A közjegyzőket hivatalos 
kormányzati aktus útján nevezik ki, és sajátos szerepet játszanak a tagállamok 
jogrendszerében. Állami hatóságok megbízásából tevékenykednek, közokirataik pedig 
egyenértékűek a bírósági ítéletekkel.

Módosítás 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont (új)
2005/36/EK irányelv
2 cikk – 3a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egyes szakmák földrajzi jellegét a 
lehetőségek mértékben kell figyelembe 
venni az irányelv alkalmazása során.

Or. el

Módosítás 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) »szakmai tapasztalat«: az adott szakma 
teljes munkaidőben vagy azzal 
egyenértékű részmunkaidőben való 
tényleges és jogszerű gyakorlása valamely 
tagállamban;

törölve

Or. el

Indokolás

A más tagállamban folytatott szakmai gyakorlatok elismerését illetően az érintettek nem 
szakemberek és ebben a minőségükben nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 198
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) »fizetett szakmai gyakorlat«: felügyelt 
és fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

törölve

Or. es

Indokolás

A fizetett gyakorlatra való hivatkozásokat ki kell iktatni, mivel Spanyolországban nincs ilyen 
hagyomány, a gazdasági helyzet pedig jelenleg nem teszi lehetővé a modellváltást. Az irányelv 
fizetett gyakorlatokkal kapcsolatos határozatlansága számos problémát szülhet az alkalmazás 
során. Ezért – amennyiben e hivatkozás végül megmarad – az irányelvben pontosabban meg 
kell határozni, hogy a gyakorlatokat valamilyen skála alapján fizetik-e, és hogy a tagállamok 
kötelesek-e fedezni a teljes társadalombiztosítási költséget. 

Módosítás 199
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „fizetett szakmai gyakorlat”: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) „szakmai gyakorlat”: felügyelt és fizetett 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
valamely tagállam törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezései alapján történő 
megszerzése céljából;

Or. en

Indokolás

Nem szabad, hogy a szakmai képzés szerves részét képező gyakorlaton részt vevő egyes 
személyek a gyakorlat nem fizetett jellege miatt hátrányba kerüljenek. A „vizsga alapján 
történő megszerzése” részt töröltük. Ez egyértelművé teszi, hogy a szabályozott szakma 
gyakorlására való jogosultság megszerzésének feltételeit a tagállamok határozzák meg. E 
feltételek között szerepelhet vizsga vagy más követelmény is.

Módosítás 200
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „fizetett szakmai gyakorlat”: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) „szakmai gyakorlat”: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése 
céljából;

Or. en
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Módosítás 201
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „fizetett szakmai gyakorlat: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) „valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt szakmai 
gyakorlat”: az ellentételezés mértékétől és 
jellegétől függetlenül felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése 
céljából;

Or. fr

Módosítás 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) »fizetett szakmai gyakorlat«: felügyelt és
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) »szakmai gyakorlat«: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése 
céljából;

Or. de

Indokolás

Bizonyos szakmákban elfogadott a fizetés nélküli szakmai gyakorlat. Az ilyen szakmai 
gyakorlatot végzőket azonban nem érheti hátrány amiatt, hogy a gyakorlatukat hivatalosan 
nem ismerik el.
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Módosítás 203
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „fizetett szakmai gyakorlat: felügyelt és 
fizetett tevékenységek folytatása egy 
szabályozott szakma gyakorlására való 
jogosultságnak vizsga alapján történő 
megszerzése céljából;

j) „valamely szabályozott szakmára 
felkészítő képzés keretében előírt és a 
szakképesítés érvényességéhez szükséges
szakmai gyakorlat”: felügyelt 
tevékenységek folytatása egy szabályozott 
szakma gyakorlására való jogosultságnak 
vizsga alapján történő megszerzése 
céljából;

Or. fr

Módosítás 204
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „európai szakmai kártya”: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek arról 
bocsátottak ki, hogy képesítéseit egy 
fogadó tagállamban való letelepedés 
céljából elismerték, illetőleg hogy 
megfelelt az egy fogadó tagállamban való 
átmeneti és alkalmi szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges valamennyi feltételnek;

k) „európai szakmai kártya”: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek kérésre
egy fogadó tagállamban való letelepedés
vagy egy fogadó tagállamban való átmeneti 
és alkalmi szolgáltatásnyújtás céljából 
bocsátottak ki;

Or. en

Indokolás

Pontosítja, hogy a kártyát igényelni kell.
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Módosítás 205
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 3 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „európai szakmai kártya”: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek arról 
bocsátottak ki, hogy képesítéseit egy 
fogadó tagállamban való letelepedés 
céljából elismerték, illetőleg hogy 
megfelelt az egy fogadó tagállamban való 
átmeneti és alkalmi szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges valamennyi feltételnek;

k) „európai szakmai kártya”: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek 
önkéntes alapon arról bocsátottak ki, hogy 
képesítéseit egy fogadó tagállamban való 
letelepedés céljából elismerték, illetőleg 
hogy megfelelt az egy fogadó tagállamban 
való átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
valamennyi feltételnek;

Or. en

Módosítás 206
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) »európai szakmai kártya«: elektronikus 
igazolás, melyet egy szakembernek arról 
bocsátottak ki, hogy képesítéseit egy
fogadó tagállamban való letelepedés 
céljából elismerték, illetőleg hogy 
megfelelt az egy fogadó tagállamban való 
átmeneti és alkalmi szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges valamennyi feltételnek;

k) »európai szakmai kártya«: elektronikus 
igazolás, amelyet a szakmai szövetség 
kérésére egy szakember részére 
képesítéseinek dokumentálására vagy
valamely fogadó tagállamban való 
letelepedés, vagy valamely fogadó 
tagállamban való átmeneti és alkalmi 
szolgáltatásnyújtás céljából állítottak ki;

Or. de
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni a szakmai kártyának a Bizottság által javasolt önkéntes jellegét. 
Ezenfelül azt is tisztázni kell, hogy a szakmai képesítés elismerésével kapcsolatos végső 
döntésre a fogadó tagállam jogosult.

Módosítás 207
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „egész életen át tartó tanulás”: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával 
jár.

l) „egész életen át tartó tanulás”: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely a kompetenciák: az 
ismeretek, a készségek és az értékek
gyarapodásával jár.

Or. en

Módosítás 208
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „egész életen át tartó tanulás”: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával 
jár.

l) „egész életen át tartó tanulás”: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely a kompetenciák 
(ismeretek, készségek, attitűdök és 
értékek) gyarapodásával jár.
(A (10) és (18) preambulumbekezdésben, a 
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11. cikk b) pontja ii. alpontjában, a 14. 
cikk (5) és (6) bekezdésében, a 31. cikkben, 
a 24. cikk (4) bekezdésében, a 34. cikk (4) 
bekezdésében, a 49a. cikkben és az 58. 
cikkben a „kompetenciákra” történő utalás 
esetén a „képességek” (sic) szót az előbbi 
kifejezéssel kell felváltani.)

Or. en

Indokolás

A kompetenciák „az ismeretek, készségek, attitűdök és értékek metszéspontjaiként” 
definiálhatók (Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Egészségügyi Világszervezet, 2001, 
2009).

Módosítás 209
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) »egész életen át tartó tanulás«: minden
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával 
jár.

l) »egész életen át tartó tanulás«: olyan 
általános oktatás, szakoktatás és -képzés, 
valamint iskolarendszeren kívüli oktatás az 
élet bármely szakaszában, amely a szakmai 
követelmények és a szakmai etika 
tekintetében az ismeretek, a képességek és 
a készségek gyarapodásával jár.

Or. de

Módosítás 210
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont
2005/36/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – l pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) »egész életen át tartó tanulás«: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a készségek gyarapodásával
jár.

l) »egész életen át tartó tanulás«: minden 
olyan általános oktatás, szakoktatás és -
képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és 
nem formális tanulás az élet bármely 
szakaszában, amely az ismeretek, a 
képességek és a szociális készségek 
szempontjából a képesítés növelésével jár.

Or. de

Módosítás 211
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont (új)
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ezen irányelvvel összefüggésben a 
betegek biztonsága azokra a szakmákra 
terjed ki, amelyek egy személy 
egészségének és jóllétének megőrzését 
vagy javítását célzó, akár egészségügyi, 
akár nem egészségügyi jellegű 
szolgáltatásokat nyújtanak.

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás nélkülözhetetlen annak biztosításához, hogy az irányelv 
megfelelően, a betegek biztonságát esetlegesen érintő szakmaként definiálja a szociális 
ellátást. A „betegek biztonsága” kifejezésnek a szociális ellátó szolgáltatásokat igénybe vevő 
személyeket is magában kell foglalnia.

Módosítás 212
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont (új)
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „képzési követelmények vagy 
feltételek”: egy adott szakma 
gyakorlásához szükséges, közösen 
megállapított ismeretek, készségek és 
kompetenciák összessége.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályán belül ez idáig nem határozták meg a képzési követelmények vagy 
feltételek fogalmát. Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a képzési követelményeket a 
képzés hosszán túl a kompetenciák tekintetében is meg kell adni.

Módosítás 213
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont (új)
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „Átmeneti szolgáltatásnyújtás”: egy 
évnél rövidebb ideig tartó folyamatos 
szolgáltatásnyújtás.

Or. en

Módosítás 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont (új)
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) »szabad foglalkozások«: olyan 
foglalkozások, amelyek keretében 
különleges szakmai képesítések alapján 
személyesen, saját felelősségre és 
szakmailag függetlenül szellemi-gondolati 
szolgáltatásokat nyújtanak megbízóik és a 
nyilvánosság számára;

Or. de

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése is kitér a szellemei szabadfoglalkozásúakra, ezért be kell vezetni az 
Európai Bíróság által a C-267/99. sz. ügyben 2001. október 11-én hozott ítélet (EBHT 2001., 
I-7467. o.) alapján elfogadott fogalommeghatározást.

Módosítás 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii pont (új)
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) »duális képzés«: olyan képzés, ahol a 
szakmai kompetenciákat egymáshoz 
igazított képzési es minőségi normák 
betartásával váltakozva közvetítik két 
tanulási helyen: az adott 
munkakörnyezetben és a szakiskolában. 
Ebben az összefüggésben »szakmai 
kompetenciák« alatt azt a képességet és 
készséget értjük, hogy a tanuló az 
ismereteket, a készségeket, valamint a 
személyes, szociális és módszertani 
kompetenciákat képes munkahelyi 
helyzetekben, valamint saját szakmai és 
személyes fejlődése érdekében alkalmazni.

Or. de
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Módosítás 216
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – ii a pont (új)
2005/36/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „közérdekkel összefüggő nyomós 
okok”: a Bíróság joggyakorlatában 
ekként elismert okok;

Or. en

Indokolás

A „közérdekkel összefüggő nyomós okok” fogalma, amelyre ezen irányelv egyes rendelkezései 
hivatkoznak, a közegészségügyet és további szempontok széles körét magában foglaló jól 
ismert elv. Javasolt a 2006/123/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározás ihlette fenti 
fogalommeghatározás alkalmazása annak érdekében, hogy a fogalom említésekor egyértelmű 
legyen a jogalkotó szándéka.

Módosítás 217
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2005/36/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szakmai képesítésnek a fogadó 
tagállam általi elismerése révén a jogosult 
a fogadó tagállamban megkezdheti annak a 
szakmának, illetőleg – a 4f. cikkben 
említett esetekben – azon szakma bizonyos 
részének a gyakorlását, amelyre 
vonatkozóan a saját tagállamában 
képzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát 
a fogadó tagállamban ugyanolyan 
feltételek szerint gyakorolhatja, mint a 

(1) A szakmai képesítésnek a fogadó 
tagállam általi elismerése révén a jogosult 
a fogadó tagállamban megkezdheti annak a 
szakmának a gyakorlását, amelyre 
vonatkozóan a saját tagállamában 
képzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát 
a fogadó tagállamban ugyanolyan 
feltételek mellett gyakorolhatja, mint a 
fogadó tagállam állampolgárai.
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fogadó tagállam állampolgárai.

Or. de

Módosítás 218
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2005/36/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szakmai képesítésnek a fogadó 
tagállam általi elismerése révén a jogosult 
a fogadó tagállamban megkezdheti annak a 
szakmának, illetőleg – a 4f. cikkben 
említett esetekben – azon szakma bizonyos 
részének a gyakorlását, amelyre 
vonatkozóan a saját tagállamában 
képzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát 
a fogadó tagállamban ugyanolyan 
feltételek szerint gyakorolhatja, mint a 
fogadó tagállam állampolgárai.

(1) A szakmai képesítésnek a fogadó 
tagállam általi elismerése révén a jogosult 
a fogadó tagállamban megkezdheti annak a 
szakmának a gyakorlását, amelyre 
vonatkozóan a saját tagállamában 
képzettséggel rendelkezik, és ezt a szakmát 
a fogadó tagállamban ugyanolyan 
feltételek mellett gyakorolhatja, mint a 
fogadó tagállam állampolgárai.

Or. en

Módosítás 219
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szakmai képesítéssel 
rendelkezők részére – kérésükre – európai 
szakmai kártyát bocsátanak ki, feltéve, 
hogy a Bizottság elfogadta a (6) bekezdés 
szerinti vonatkozó végrehajtási jogi 
aktusokat.

(1) A tagállamok a szakmai képesítéssel 
rendelkezők részére – kérésükre – európai 
szakmai kártyát bocsátanak ki az adott 
szakmára vonatkozó kísérleti projekt 
befejezését követően, és feltéve, hogy a 
Bizottság elfogadta a (6) bekezdés szerinti 
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vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat.

Mielőtt végrehajtási aktusok útján 
javaslatot tesznek a kártya bevezetésére, 
költség-haszon elemzést kell készíteni.

Or. en

Indokolás

A kártya gyakorlati alkalmazhatóságát illetően aggályok merültek fel, ezért a kártyákat a 
bevezetést megelőzően tesztelni és értékelni kell. Mielőtt végrehajtási aktusok útján javaslatot 
tesznek a kártya bevezetésére, költség-haszon elemzést kell készíteni.

Módosítás 220
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a szakmai képesítéssel 
rendelkezők részére – kérésükre – európai 
szakmai kártyát bocsátanak ki, feltéve, 
hogy a Bizottság elfogadta a (6) bekezdés 
szerinti vonatkozó végrehajtási jogi 
aktusokat.

(1) A tagállamok a szakmai képesítéssel 
rendelkezők részére – kérésükre – európai 
szakmai kártyát bocsátanak ki, feltéve, 
hogy a mindenkori reprezentatív szakmai 
szervezet a szakmai kártya kibocsátását 
kérte, illetve a Bizottság elfogadta a (6) 
bekezdés szerinti vonatkozó végrehajtási 
jogi aktusokat.

Or. de

Módosítás 221
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai kártyát az érintett szakma 
kérésére kell bevezetni. 
Minimumkövetelményként a tagállamok 
vagy illetékes hatóságaik kétharmadának 
támogatnia kell egy ilyen kártya 
bevezetését.

Or. en

Módosítás 222
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 57c. cikkben előírt megfelelő 
érdekelti fórummal vagy fórumokkal 
folytatott konzultációt követően és 
javaslataikat figyelembe véve az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
valamely szakmának a szakmai kártya 
bevezetésére irányuló kérelme esetén 
követendő eljárás tekintetében.

Or. en

Módosítás 223
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa –
azután, hogy a szóban forgó tagállam 
illetékes hatósága a (3) bekezdésben 
foglaltak szerint érvényesítette kártyáját –
élhessen a 4b–4e. cikk alapján őt megillető 
valamennyi joggal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa –
azután, hogy a fogadó tagállam illetékes 
hatósága a (3) bekezdésben foglaltak 
szerint érvényesítette kártyáját – élhessen a 
4b–4e. cikk alapján őt megillető 
valamennyi joggal.

Or. en

Indokolás

Az általános és feltétel nélküli elismerési rendszer hatálya alá tartozó, betegbiztonsági 
vonatkozásokkal bíró szakmák esetében a kártya érvényesítésének a fogadó tagállam 
felelősségét kell képeznie .

Módosítás 224
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa –
azután, hogy a szóban forgó tagállam 
illetékes hatósága a (3) bekezdésben 
foglaltak szerint érvényesítette kártyáját –
élhessen a 4b–4e. cikk alapján őt megillető 
valamennyi joggal.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
európai szakmai kártya tulajdonosa –
azután, hogy a fogadó tagállam illetékes 
hatósága a (3) bekezdésben foglaltak 
szerint érvényesítette kártyáját – élhessen a 
4b–4e. cikk alapján őt megillető 
valamennyi joggal.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult.

Módosítás 225
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, az 
európai szakmai kártyát a saját tagállam 
illetékes hatósága hozza létre és 
érvényesíti, összhangban a 4b. és a 4c. 
cikkel.

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, 
valamint a 2005/36/EK irányelv 
értelmében feltétel nélküli elismerésben 
részesülő egészségügyi szakemberek 
esetében az európai szakmai kártyát a saját 
tagállam illetékes hatósága hozza létre, 
bocsátja ki és érvényesíti, összhangban a 
4b. és a 4c. cikkel.

Or. en

Indokolás

Az általános és feltétel nélküli elismerési rendszer hatálya alá tartozó, betegbiztonsági 
vonatkozásokkal bíró szakmák esetében a kártya érvényesítésének a fogadó tagállam 
felelősségét kell képeznie.

Módosítás 226
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, az 
európai szakmai kártyát a saját tagállam 
illetékes hatósága hozza létre és 
érvényesíti, összhangban a 4b. és a 4c. 
cikkel.

(3) Amennyiben egy szakmai képesítéssel 
rendelkező személy a II. cím alapján olyan 
szolgáltatást kíván nyújtani, amelyre nem 
vonatkozik a 7. cikk (4) bekezdése, az 
európai szakmai kártyát a saját tagállam 
illetékes hatósága a 4b. és a 4c. cikkel
összhangban hozza létre és a fogadó 
tagállam illetékes hatósága a 4b. és 4d. 
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cikkel összhangban érvényesként ismeri el.

Or. de

Indokolás

A szakmai képesítés elismerésére a fogadó tagállam jogosult.

Módosítás 227
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák feldolgozására illetékes 
hatóságokat. E hatóságok biztosítják az 
európai szakmai kártya iránti kérelmek 
elfogulatlan, objektív és kellő időben 
történő feldolgozását. Az 57b. cikkben 
említett segítségnyújtó központok is 
illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya létrehozása
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák a szakembereket – beleértve 
a leendő kérelmezőket is – az európai 
szakmai kártya lehetőségéről, amennyiben 
az rendelkezésre áll.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságnak nem feladata a különféle folyamatok népszerűsítése: ehelyett a 
„lehetőség” szó alkalmazandó.

Módosítás 228
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az illetékes 
hatóságok tájékoztassák az 
állampolgárokat – beleértve a leendő 
kérelmezőket is – az európai szakmai 
kártya előnyeiről, amennyiben az 
rendelkezésre áll.

Or. de

Módosítás 229
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az illetékes 
hatóságok tájékoztassák az 
állampolgárokat – beleértve a leendő 
kérelmezőket is – az európai szakmai 
kártya előnyeiről, amennyiben az 
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tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

rendelkezésre áll.

Or. en

Indokolás

A segítségnyújtó központok nem feltétlenül rendelkeznek a szakember által nyújtott 
információk ellenőrzéséhez és érvényesítéséhez szükséges szakértelemmel vagy eszközökkel. 
Ezenfelül összeegyeztethetetlen az egyablakos megközelítéssel és az egyszerűsítésre irányuló 
célkitűzéssel az, ha túlságosan sok hatóságot vonnak be a kártya kibocsátásának 
folyamatába.

Módosítás 230
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az illetékes hatóságok 
tájékoztassák az állampolgárokat –
beleértve a leendő kérelmezőket is – az 
európai szakmai kártya előnyeiről, 
amennyiben az rendelkezésre áll.

(5) A tagállamok kijelölik az európai 
szakmai kártyák kibocsátására illetékes 
hatóságokat. A szóban forgó hatóságok 
biztosítják az európai szakmai kártya iránti 
kérelmek elfogulatlan, objektív és kellő 
időben történő feldolgozását. Az 57b. 
cikkben említett segítségnyújtó központok 
is illetékes hatóságként járhatnak el az 
európai szakmai kártya kibocsátása 
céljából. A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy a segítségnyújtó központok 
támogatást nyújtanak az illetékes 
hatóságoknak a 4. cikkben előírnak 
megfelelő szakmai kártya megszerzéséhez 
szükséges dokumentációs tevékenység 
előzetes előkészítő szakaszában. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
illetékes hatóságok tájékoztassák az 
állampolgárokat – beleértve a leendő 
kérelmezőket is – az európai szakmai 
kártya előnyeiről, amennyiben az 
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rendelkezésre áll.

Or. es

Módosítás 231
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges 
nyelvi fordításokat és az európai szakmai 
kártya iránti kérelmek elbírálásának 
részleteit, figyelembe véve az egyes érintett 
szakmák sajátosságait. A szóban forgó 
végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(6) Az adott szakmára vonatkozó kísérleti 
projekt befejezését követően a Bizottság
által az 58. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusok 
hatálya alá tartozó szakmák esetében 
igényelhető a szakemberek mobilitását 
felgyorsító önkéntes európai szakmai 
kártya.

Az említett végrehajtási jogi aktusok 
egyúttal meghatározzák az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges
nyelvi fordításokat és az európai szakmai 
kártya iránti kérelmek elbírálásának 
részleteit, figyelembe véve az érintett 
szakma sajátosságait. A szóban forgó 
végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
bevezetheti az önkéntes európai szakmai 
kártyát, feltéve ha meggyőző bizonyítékok 
igazolják az érintett szakmán belül a 
mobilitás vagy a mobilitási lehetőségek 
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megfelelő szintjét, ha az érdekelt felek és a 
kapcsolódó érintett szakmák ezt kérik, 
illetve ha az adott szakma kellő számú 
tagállamban szabályozott.

Or. en

Indokolás

A vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, mivel megítélés szerint a végrehajtási jogi aktus a 
182/2011/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti „jelentős következményekkel járó 
programokhoz” kapcsolódik. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az európai szakmai 
kártyának fel kell gyorsítania a szakemberek mobilitását, önkéntes jellegűnek kell lennie, és 
csak akkor vezethető be, ha meggyőző bizonyítékokkal alátámasztható, hogy elősegíti a 
szakmán belüli mobilitást.

Módosítás 232
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) Amennyiben a reprezentatív szakmai 
szervezetek saját szakmájuk tekintetében a 
tagállamok több mint felében be kívánják 
vezetni a szakmai kártyákat, a Bizottság a 
reprezentatív szakmai szervezetek kérésére 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
melyekben rögzíti az európai szakmai 
kártyához kapcsolódó szakmafüggő 
előírásokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. Az ilyen végrehajtási jogi 
aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében
említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
kell elfogadni.
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Or. de

Módosítás 233
Gáll-Pelcz Ildikó

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 f cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges 
nyelvi fordításokat és az európai szakmai 
kártya iránti kérelmek elbírálásának 
részleteit, figyelembe véve az egyes érintett 
szakmák sajátosságait. A szóban forgó 
végrehajtási aktusokat az 58. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(6) A Bizottság a X. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében 
végrehajtási jogi aktus útján bevezetheti az 
európai szakmai kártyát, feltéve, hogy az 
érintett szakma a tagállamok túlnyomó 
többségében szabályozott, valamint hogy a 
belső piacon jelentős mobilitási, illetve 
további növekedési és foglalkoztatási 
lehetőségek kínálkoznak, amelyeket 
azonban a szakemberek még nem 
használtak ki maradéktalanul.

Or. en

Módosítás 234
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó, a feltétel 
nélkül elismert szakmákra vonatkozó
előírásokat, az ezekben a szakmákban 
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szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

képesítéssel rendelkezők kérésére, az 
európai szakmai kártya formátumát, az 
európai szakmai kártya kibocsátására 
irányuló kérelem alátámasztásához 
szükséges nyelvi fordításokat és az európai 
szakmai kártya iránti kérelmek 
elbírálásának részleteit, figyelembe véve az 
egyes érintett szakmák sajátosságait. A 
szóban forgó végrehajtási aktusokat az 58. 
cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. sv

Indokolás

Az automatikusan elismert képesítések esetében egyértelműek a szakmai kártya előnyei, az 
általános rendszer alapján elismerésre kerülő képesítések esetében azonban nem. Nagy a 
kockázata annak, hogy új adminisztrációs rendszert kell felépíteni, valamint, hogy a kártya –
közvetve – a jelenleg még szabályozatlan képesítések szabályozását is maga után vonja.

Módosítás 235
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(6) A Bizottság az 57c. cikk (új) és az 58a. 
cikk (új) értelmében a szakmai szervekkel 
és az érdekeltekkel folytatott 
konzultációkat követően, valamint 
javaslataikat figyelembe véve végrehajtási 
jogi aktusokat fogad el, melyekben rögzíti 
az európai szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 236
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az egyes 
szakmák részére kibocsátandó európai 
szakmai kártyákhoz kapcsolódó 
előírásokat, az európai szakmai kártya 
formátumát, az európai szakmai kártya 
kibocsátására irányuló kérelem 
alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az 58. cikkben megállapított 
eljáráson túlmenően a Bizottság ilyen jogi 
aktus elfogadását megelőzően megfelelő 
konzultációt folytat az érintett felekkel.

Or. en

Indokolás

Az 58. cikkben megállapított eljárás keretében közreműködő illetékes hatóságok mellett a 
szakmai képviseleti szervezeteket is be kell vonni a szakmájukat érintő európai szakmai kártya 
bevezetésére irányuló folyamatba. Saját igényeiket ezek a közvetítők ismerik a legjobban, 
ezért kiemelt szereplőként népszerűsíthetik a kártya használatát a szakemberek körében.

Módosítás 237
Robert Rochefort
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(6) A Bizottság – a saját szakmájuk 
számára európai szakmai kártyát 
bevezetni kívánó reprezentatív szakmai 
szervezetek kérésére – végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el, melyekben rögzíti az 
európai szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikk (3) bekezdésében
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat – különösen a 
feltétel nélküli elismerési eljárás hatálya 
alá tartozó szakmák esetében –, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
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iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit,
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. el

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a szakmai kártya elismerése alternatív jellegű.

Módosítás 239
Anna Maria Corazza Bildt, Gáll-Pelcz Ildikó

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el, melyekben rögzíti az európai 
szakmai kártyához kapcsolódó 
szakmafüggő előírásokat, az európai 
szakmai kártya formátumát, az európai 
szakmai kártya kibocsátására irányuló 
kérelem alátámasztásához szükséges nyelvi 
fordításokat és az európai szakmai kártya 
iránti kérelmek elbírálásának részleteit, 
figyelembe véve az egyes érintett szakmák 
sajátosságait. A szóban forgó végrehajtási 
aktusokat az 58. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Ennek az eljárásnak többek 
között biztosítania kell, hogy az európai 
szakmai kártya elsősorban a szakemberek 
mobilitásának előmozdítására és 
fokozására szolgáljon függetlenül attól, 
hogy az adott szakma szabályozott-e, és 
különösen meg kell előznie további 
szabályozási és igazgatási akadályok 
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létrejöttét.

Or. en

Indokolás

Az európai szakmai kártya kizárólag a szakmai képesítések másik tagállamban történő 
elismertetésének eszközeként használható, és nem szolgálhat az egyes szakmákban 
alkalmazott képesítési formák szabályozására, valamint szabályozott szakma esetén arra, 
hogy a tagállamokat további követelményekkel terheljék.

Módosítás 240
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától.

Or. en

Indokolás

A díjak kiszámításáról és elosztásáról nemzeti szinten, a megfelelő érdekelt felekkel közösen 
kell dönteni.
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Módosítás 241
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától.

Or. de

Módosítás 242
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától.
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felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

Or. en

Módosítás 243
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 57c. cikk 
(új) szerinti megfelelő érdekelti fórummal 
vagy fórumokkal folytatott konzultációt 
követően az 58a. cikknek megfelelően e 
fórum vagy fórumok javaslatait 
figyelembe vevő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

Or. en

Módosítás 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont



AM\913241HU.doc 113/117 PE496.438v01-00

HU

2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díjak 
kiszámítására és elosztására irányadó 
kritériumok rögzítéséről.

(7) Minden olyan díjnak, amelyet az 
európai szakmai kártya kibocsátásának 
igazgatási eljárásai kapcsán a 
kérelmezőnek meg kell fizetnie, 
ésszerűnek, arányosnak, valamint a saját és 
a fogadó tagállamnál felmerülő 
költségekkel összemérhetőnek kell lennie, 
és nem tarthat vissza az európai szakmai 
kártya kiváltásától. 

Or. fi

Módosítás 245
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 4a–4e. cikk nem alkalmazandó 
azokra a szakmákra, amelyek már az 
irányelv hatálybalépése előtt saját európai 
szakmai kártyákat vezettek be 
szakembereik számára.

Or. de

Indokolás

Az ügyvédi szakma az európai szakmai kártyával már most egy olyan igazolványt tudhat a 
magáénak, amely a 77/249/EGK és a 98/05/EGK irányelv által biztosított rendszer alapján 
lehetővé teszi a határokon átívelő tevékenységvégzést és szolgáltatásnyújtást. Nincs szükség 
arra, hogy ez az irányelv kiegészítő vagy eltérő szabályozást vezessen be.
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Módosítás 246
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A képesítéseknek az európai szakmai 
kártya révén történő elismerése olyan 
eljárási alternatíva, amely a képesítéseknek 
az ezen irányelv II. és III. címében foglalt 
eljárások szerinti elismerése helyett 
alkalmazható.

A képesítéseknek az európai szakmai 
kártya révén történő elismerése olyan 
eljárási alternatíva lehet, amely a 
képesítéseknek az ezen irányelv II. és III. 
címében foglalt eljárások szerinti 
elismerése helyett alkalmazható.

Or. en

Módosítás 247
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK irányelv
4 a cikk – 9 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül felülvizsgálatot kell végezni – adott 
esetben módosító javaslatokkal kiegészítve 
azt – az európai szakmai kártya mint 
mobilitási eszköz eredményességéről.

Or. en

Módosítás 248
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához bármilyen
úton – akár online módon is – fordulhatnak 
európai szakmai kártya iránti kérelemmel.

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához írásban 
vagy elektronikus úton – akár online 
módon is – fordulhatnak európai szakmai 
kártya iránti kérelemmel.

Or. en

Indokolás

Biztonsági okok által indokolt pontosítás.

Módosítás 249
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához bármilyen
úton – akár online módon is –
fordulhatnak európai szakmai kártya iránti 
kérelemmel.

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához az 57. 
cikkel összhangban írásban vagy 
elektronikus úton fordulhatnak európai 
szakmai kártya iránti kérelemmel.

Or. de

Módosítás 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához bármilyen
úton – akár online módon is – fordulhatnak 
európai szakmai kártya iránti kérelemmel.

(1) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a 
szakmai képesítéssel rendelkezők a saját 
tagállam illetékes hatóságához írásban, e-
mailben vagy más elektronikus
formátumban – akár online módon is –
fordulhatnak európai szakmai kártya iránti 
kérelemmel.

Or. en

Módosítás 251
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelmeket a 7. cikk (2) 
bekezdésében és a VII. mellékletben előírt 
iratokkal kell alátámasztani, az adott 
esetnek megfelelően. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
benyújtandó iratok részleteinek 
megállapításáról.

(2) A kérelmeket a 7. cikk (2) 
bekezdésében és a VII. mellékletben előírt 
iratokkal kell alátámasztani, az adott 
esetnek megfelelően. Alapos kétségek 
esetén a fogadó tagállam kérheti az 
eredeti iratok megküldését.

Or. de

Módosítás 252
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelmeket a 7. cikk (2) 
bekezdésében és a VII. mellékletben előírt 
iratokkal kell alátámasztani, az adott 
esetnek megfelelően. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
benyújtandó iratok részleteinek 
megállapításáról.

(2) A kérelmeket a 7. cikk (2) 
bekezdésében és a VII. mellékletben előírt 
iratokkal kell alátámasztani, az adott 
esetnek megfelelően. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 58a. cikk 
(új) értelmében a szakmai szervekkel 
folytatott konzultációt követően és 
javaslataikat figyelembe véve az 58a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
benyújtandó iratok részleteinek 
megállapításáról.

Or. en

Módosítás 253
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont (új)
2005/36/EK irányelv
4 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a segítségnyújtó központok 
támogatást nyújthatnak az illetékes 
hatóságoknak a szakmai képesítések 
elismeréséhez szükséges dokumentációs 
tevékenységhez kapcsolódó előzetes 
eljárások során.

Or. es


