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Módosítás 65
Philip Claeys

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Tanács – 1999. október 15-
én és 16-án Tamperében tartott rendkívüli 
ülésén – elismerte a harmadik országok 
állampolgárainak beutazási és tartózkodási 
feltételeire irányadó nemzeti jogszabályok 
harmonizációjának szükségességét. Ezzel 
kapcsolatban megállapította, hogy az 
Európai Uniónak méltányos bánásmódot 
kell biztosítania a harmadik országoknak a 
tagállamok területén jogszerűen tartózkodó 
állampolgáraival szemben, és 
nyomatékosabb integrációs politikát kell 
alkalmaznia annak érdekében, hogy ezek a
személyek az Európai Unió polgárait 
megillető jogokhoz és kötelezettségekhez 
hasonló jogokban és kötelezettségekben 
részesüljenek. Az Európai Tanács ennek 
megfelelően felkérte a Tanácsot, hogy a 
Bizottság javaslatai alapján rövid időn 
belül fogadja el a megfelelő jogi 
eszközöket. A tamperei célok 
megvalósításának szükségességét a 2004. 
november 4-én és 5-i hágai program ismét 
megerősítette.

(2) Az Európai Tanács – 1999. október 15-
én és 16-án Tamperében tartott rendkívüli 
ülésén – elismerte a harmadik országok 
állampolgárainak beutazási és tartózkodási 
feltételeire irányadó nemzeti jogszabályok 
harmonizációjának szükségességét. Ezzel 
kapcsolatban megállapította, hogy az 
Európai Uniónak méltányos bánásmódot 
kell biztosítania a harmadik országoknak a 
tagállamok területén jogszerűen tartózkodó 
állampolgáraival szemben, és 
nyomatékosabb integrációs politikát kell 
alkalmaznia, amely ezen személyek
számára az Európai Unió polgárai 
számára előírt kötelezettségekhez hasonló
kötelezettségeket ír elő. Az Európai Tanács 
ennek megfelelően felkérte a Tanácsot, 
hogy a Bizottság javaslatai alapján rövid 
időn belül fogadja el a megfelelő jogi 
eszközöket. A tamperei célok 
megvalósításának szükségességét a 2004. 
november 4-i és 5-i hágai program ismét 
megerősítette.

Or. nl

Módosítás 66
Philip Claeys

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyre globalizálódó törölve
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munkaerőpiacon az EU-nak fokoznia kell 
a harmadik országokból származó 
munkavállalókkal szembeni vonzerejét. 
Ezt az adminisztráció egyszerűsítésével és 
a vonatkozó információkhoz való 
hozzáférés megkönnyítésével elő kell 
segíteni. Az összevont kérelmezési eljárás 
előírása, amelynek alapján egyetlen 
közigazgatási rendelkezés keretében a 
tartózkodási és a munkavállalási 
engedélyt is magában foglaló kombinált 
okiratot állítanak ki, hozzájárul a jelenleg 
a tagállamokban alkalmazandó eltérő 
szabályok összehangolásához. Az 
egyszerűbb eljárásokat a tagállamok 
többsége már bevezette, így az eljárások 
mind a migránsok, mind a munkaadóik 
szempontjából hatékonyabbá váltak, és a 
törvényes tartózkodás és munkavállalás 
ellenőrzése is egyszerűsödött.

Or. nl

Módosítás 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyre globalizálódó 
munkaerőpiacon az EU-nak fokoznia kell 
a harmadik országokból származó 
munkavállalókkal szembeni vonzerejét. 
Ezt az adminisztráció egyszerűsítésével és 
a vonatkozó információkhoz való 
hozzáférés megkönnyítésével elő kell 
segíteni. Az összevont kérelmezési eljárás 
előírása, amelynek alapján egyetlen 
közigazgatási rendelkezés keretében a 
tartózkodási és a munkavállalási engedélyt 
is magában foglaló kombinált okiratot 
állítanak ki, hozzájárul a jelenleg a 
tagállamokban alkalmazandó eltérő 
szabályok összehangolásához. Az 

(3) Amennyiben a valamely tagállamban 
való tartózkodásra és munkavállalásra 
irányuló kérelmek kapcsolódnak 
egymáshoz, az összevont kérelmezési 
eljárás előírása, amelynek alapján egyetlen 
közigazgatási rendelkezés keretében a 
tartózkodási és a munkavállalási engedélyt 
is magában foglaló kombinált okiratot 
állítanak ki, hozzájárul a jelenleg a 
tagállamokban alkalmazandó eltérő 
szabályok összehangolásához. Az 
egyszerűbb eljárásokat a tagállamok 
többsége már bevezette, így az eljárások 
mind a migránsok, mind a munkaadóik 
szempontjából hatékonyabbá váltak, és a 
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egyszerűbb eljárásokat a tagállamok 
többsége már bevezette, így az eljárások 
mind a migránsok, mind a munkaadóik 
szempontjából hatékonyabbá váltak, és a 
törvényes tartózkodás és munkavállalás 
ellenőrzése is egyszerűsödött.

törvényes tartózkodás és munkavállalás 
ellenőrzése is egyszerűsödött.

Or. en

Módosítás 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az összevont engedély iránti kérelem 
elutasításának feltételeit és szempontjait a 
nemzeti jogban kell meghatározni, 
beleértve a közösségi preferencia elvének 
betartására vonatkozó kötelezettséget, 
amelyet különösen a 2003. április 16-i és 
2005. április 25-i csatlakozási okmány 
vonatkozó rendelkezései fogalmaznak 
meg.

(6) Az összevont engedély iránti kérelem 
elutasítására vonatkozó feltételeknek és
szempontoknak átláthatónak, objektívnek 
és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a 
nemzeti jogban kell őket meghatározni.

Or. en

Módosítás 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az összevont engedély iránti kérelem
elutasításának feltételeit és szempontjait a 
nemzeti jogban kell meghatározni, 
beleértve a közösségi preferencia elvének 
betartására vonatkozó kötelezettséget, 
amelyet különösen a 2003. április 16-i és 
2005. április 25-i csatlakozási okmány 

(6) Az összevont engedély iránti kérelem
elutasítására vonatkozó feltételeknek és
szempontoknak objektívnek és 
ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a nemzeti 
jogban kell őket meghatározni, beleértve a 
közösségi preferencia elvének betartására 
vonatkozó kötelezettséget, amelyet 
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vonatkozó rendelkezései fogalmaznak 
meg.

különösen a 2003. április 16-i és 2005. 
április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó 
rendelkezései fogalmaznak meg.

Or. en

Módosítás 70
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az összevont engedély iránti kérelem
elutasításának feltételeit és szempontjait a 
nemzeti jogban kell meghatározni, 
beleértve a közösségi preferencia elvének 
betartására vonatkozó kötelezettséget, 
amelyet különösen a 2003. április 16-i és 
2005. április 25-i csatlakozási okmány 
vonatkozó rendelkezései fogalmaznak 
meg.

(6) Az összevont engedély iránti kérelem
elutasítására vonatkozó feltételeknek és 
szempontoknak objektívnek és 
ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a nemzeti 
jogban kell őket meghatározni, beleértve a 
közösségi preferencia elvének betartására 
vonatkozó kötelezettséget, amelyet 
különösen a 2003. április 16-i és 2005. 
április 25-i csatlakozási okmány vonatkozó 
rendelkezései fogalmaznak meg.

Or. en

Módosítás 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az összevont engedély formátumának 
meg kell felelnie a harmadik országok 
állampolgárai tartózkodási engedélye 
egységes formátumának megállapításáról 
szóló 1030/2002/EK rendeletben a 
harmadik országok állampolgáraira 
vonatkozó tartózkodási engedélyre 
vonatkozóan meghatározott harmonizált 
formátumának, amely lehetővé teszi, hogy 

(7) Az összevont engedély formátumának 
meg kell felelnie a harmadik országok 
állampolgárai tartózkodási engedélye 
egységes formátumának megállapításáról 
szóló 1030/2002/EK rendeletben a 
harmadik országok állampolgáraira 
vonatkozó tartózkodási engedélyre 
vonatkozóan meghatározott harmonizált 
formátumának, amely lehetővé teszi, hogy 
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a tagállamok információkat tüntessenek fel
arra vonatkozóan, hogy az illető számára 
engedélyezett-e a munkavállalás. A 
tagállamoknak – többek között a migráció 
hatékonyabb ellenőrzése érdekében –
nemcsak az összevont engedélyen, hanem 
valamennyi kiállított tartózkodási 
engedélyen fel kell tüntetniük a 
munkavállalás engedélyezésére vonatkozó 
információkat, függetlenül az engedély 
típusától és attól, hogy milyen jogcímen 
engedélyezték a harmadik ország 
állampolgárának a tagállam területén 
való tartózkodását és munkavállalását. 

a tagállamok további információkat 
tüntessenek fel.

Or. en

Módosítás 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem tartozhatnak az irányelv hatálya 
alá a harmadik országok azon 
állampolgárai, akiknek bármely tizenkét 
hónapos időszakon belül hat hónapot meg 
nem haladó időszakra engedélyezték a 
valamely tagállam területére való belépést 
szezonális munkavállalás céljából, mivel 
jogállásuk ideiglenes jellegű.

törölve

Or. en
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Módosítás 73
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Nem tartozhatnak az irányelv hatálya 
alá a harmadik országok azon 
állampolgárai, akiknek bármely tizenkét 
hónapos időszakon belül hat hónapot meg 
nem haladó időszakra engedélyezték a 
valamely tagállam területére való belépést 
szezonális munkavállalás céljából, mivel 
jogállásuk ideiglenes jellegű.

törölve

Or. en

Indokolás

A munkavállalók egy sérülékeny kategóriájának, a szezonális munkavállalóknak a közös 
jogokból való kizárása elfogadhatatlan, különösen, ha a munkához közvetlenül kapcsolódó 
olyan kérdésekről van szó, mint a bér, a munkakörülmények vagy a szakszervezethez való 
csatlakozás joga. Nem egyértelmű, hogy a szezonális munkavállalókra vonatkozó külön 
kezdeményezés mikor lép hatályba.

Módosítás 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ez az irányelv a közös jogok 
tekintetében kiterjed az ideiglenes védelem 
kedvezményezettjeire, amennyiben azok 
valamelyik tagállam területén jogosultak 
legális munkát vállalni.

Or. en
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Módosítás 75
Philip Claeys

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és elismeri az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben foglalt 
elveket, és ezt az irányelvet ennek 
megfelelően kell végrehajtani.

törölve

Or. nl

Módosítás 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és elismeri az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben foglalt 
elveket, és ezt az irányelvet ennek 
megfelelően kell végrehajtani. 

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és elismeri az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben foglalt 
elveket, és ezt az irányelvet ennek 
megfelelően kell végrehajtani. A jelen 
irányelv alkalmazásakor tiszteletben kell 
tartani a gyülekezés és egyesülés 
szabadságát, az oktatáshoz való jogot, a 
foglalkozás szabad megválasztásához való 
jogot, a szabad munkavállalás jogát, a 
megkülönböztetésmentesség elvét, a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot, a szociális 
biztonsághoz és a szociális 
segítségnyújtáshoz való jogot, valamint a 
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, amint azokat a 
Charta 12., 14., 15., 21., 31., 34. és 47. 
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cikke előírja.

Or. en

Módosítás 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és elismeri az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben foglalt 
elveket, és ezt az irányelvet ennek 
megfelelően kell végrehajtani. 

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és elismeri az Európai 
Unió alapjogi chartájában és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben foglalt 
elveket, és ezt az irányelvet ennek 
megfelelően kell végrehajtani. Különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
Chartában előírtaknak megfelelően 
tiszteletben tartsák a gyülekezés és 
egyesülés szabadságát, az oktatáshoz való 
jogot, a foglalkozás szabad 
megválasztásához való jogot, a szabad 
munkavállalás jogát, a 
megkülönböztetésmentesség elvét, a 
tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jogot, a szociális 
biztonsághoz és a szociális 
segítségnyújtáshoz való jogot, valamint a 
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot.

Or. en
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Módosítás 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A jelen irányelv alkalmazása az EU 
jogában és a nemzetközi jogi eszközökben 
megfogalmazott kedvezőbb rendelkezések 
sérelme nélkül történik. Ez az irányelv 
különösen tiszteletben tartja az 1961. 
október 18-i Európai Szociális Chartában 
és a migráns munkavállalók jogállásáról 
szóló, 1977. november 24-i európai 
egyezményben lefektetett jogokat és 
elveket.

Or. en

Módosítás 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A jelen irányelv végrehajtásakor 
nem sérülhetnek az EU jogában és a 
nemzetközi jogi eszközökben 
megfogalmazott kedvezőbb rendelkezések. 
A jelen irányelv különösen tiszteletben 
tartja az 1961. évi Európai Szociális 
Chartában és a migráns munkavállalók és 
családtagjaik jogainak védelméről szóló, 
1990. évi nemzetközi egyezményben 
lefektetett jogokat és elveket.

Or. en
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Módosítás 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak ezen irányelv 
rendelkezéseit úgy kell végrehajtaniuk, 
hogy ne kerüljön sor megkülönböztetésre 
nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai jellemzők, nyelv, 
vallás vagy hit, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyon, születés, fogyatékosság, kor vagy 
nemi beállítottság alapján, különösen a 
személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvvel és a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban.

(19) A tagállamoknak ezen irányelv 
rendelkezéseit úgy kell végrehajtaniuk, 
hogy ne kerüljön sor megkülönböztetésre 
nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai jellemzők, nyelv, 
vallás vagy hit, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyon, születés, fogyatékosság, kor vagy 
nemi beállítottság alapján, különösen a 
személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvvel és a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK tanácsi irányelvvel, valamint 
az e téren a jövőben elfogadandó 
jogszabályokkal, például a személyek 
közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslattal 
(COM(2008)0426) összhangban.

Or. en

Módosítás 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) harmadik országokból származó, b) a harmadik országok a tagállamokban 
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valamely tagállam területén legálisan 
tartózkodó munkavállalók.

legálisan tartózkodó állampolgárai, 
függetlenül a tagállam területén való 
engedélyezett tartózkodás eredeti céljától.

Or. en

Módosítás 82
Vilija Blinkevičiūtė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) harmadik országok azon 
állampolgárai, akiknek hat hónapot meg 
nem haladó időszakra engedélyezték a 
valamely tagállam területére való belépést 
bármely tizenkét hónapos időszakban 
szezonális munkavállalás céljából;

Or. en

Módosítás 83
Vilija Blinkevičiūtė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) harmadik országok azon 
állampolgárai, akik önálló vállalkozóként 
folyamodtak engedélyért vagy kaptak 
engedélyt egy tagállam területén való 
tartózkodásra;

Or. en
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Módosítás 84
Vilija Blinkevičiūtė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) harmadik országok azon menekült 
állampolgárai, akik számára egy adott 
tagállam engedélyezte, hogy területén 
tartózkodjanak és munkát vállaljanak.

Or. en

Módosítás 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) akiknek hat hónapot meg nem haladó 
időszakra engedélyezték a valamely 
tagállam területére való belépést bármely 
tizenkét hónapos időszakban szezonális 
munkavállalás céljából;

törölve

Or. en

Módosítás 86
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) akiknek hat hónapot meg nem haladó 
időszakra engedélyezték a valamely 
tagállam területére való belépést bármely 
tizenkét hónapos időszakban szezonális 
munkavállalás céljából;

törölve
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Or. en

Indokolás

A munkavállalók egy sérülékeny kategóriájának, a szezonális munkavállalóknak a közös 
jogokból való kizárása elfogadhatatlan, különösen ha a munkához közvetlenül kapcsolódó 
olyan kérdésekről van szó, mint a bér, a munkakörülmények vagy a szakszervezethez való 
csatlakozás joga. Ez a kizárás nem indokolt, mivel már egyértelmű, hogy a Bizottság a 
közeljövőben nem tesz közzé külön kezdeményezést a szezonális munkáról. 

Módosítás 87
Hélène Flautre

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) akiknek hat hónapot meg nem haladó 
időszakra engedélyezték a valamely 
tagállam területére való belépést bármely 
tizenkét hónapos időszakban szezonális 
munkavállalás céljából;

törölve

Or. en

Módosítás 88
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) akik kérelmezték menekültként való 
elismerésüket, és akiknek a kérelmével 
kapcsolatban még nem született végleges 
határozat;

törölve

Or. en
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Módosítás 89
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) akik valamely tagállamban 
tartózkodnak és ott nemzetközi védelmet 
kérnek, vagy ideiglenes védelmi 
rendszerben vesznek részt; 

törölve

Or. en

Módosítás 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) akiknek a kitoloncolását ténybeli vagy 
jogi indokok miatt felfüggesztették.

törölve

Or. en

Módosítás 91
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) akiknek a kitoloncolását ténybeli vagy 
jogi indokok miatt felfüggesztették.

törölve

Or. en

Indokolás

A h) pont nem egyértelmű és szükségtelen. A 3. cikk első bekezdésének b) pontja szerint az 
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irányelv addig alkalmazandó, amíg a harmadik ország állampolgára legálisan tartózkodik 
egy tagállamban.

Módosítás 92
Philip Claeys

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) akiknek a kitoloncolását ténybeli vagy 
jogi indokok miatt felfüggesztették.

törölve

Or. nl

Módosítás 93
Vilija Blinkevičiūtė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az irányelvet nem alkalmazzák 
harmadik országok azon állampolgáraira, 
a) akik kérelmezték menekültként való 
elismerésüket, és akiknek a kérelmével 
kapcsolatban még nem született végleges 
határozat;
b) akik valamely tagállamban 
tartózkodnak és ott nemzetközi védelmet 
kérnek, vagy ideiglenes védelmi 
rendszerben vesznek részt.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy szabadon határozhassanak arról, hogy a 
védelemért és a munkavállalási engedélyért való folyamodás egymást kizárja-e.
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Módosítás 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A valamely tagállamban való 
tartózkodásra és munkavállalásra irányuló
kérelmet összevont kérelmezési eljárás 
keretében kell benyújtani.

(1) Amennyiben a valamely tagállamban 
való tartózkodásra és munkavállalásra 
irányuló kérelmek kapcsolódnak 
egymáshoz, azokat összevont kérelmezési 
eljárás keretében kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A harmadik országok összes 
állampolgárának biztosítani kell a jogot, 
hogy valamely tagállam területén való 
tartózkodásra és munkavégzésre irányuló 
kérelmet nyújtson be. Ezenkívül a 
harmadik országbeli állampolgár nevében 
a kérelmet munkaadója vagy elismert 
munkaközvetítők is benyújthatják.

Or. en

Módosítás 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok megvizsgálják a kérelmet, 
és amennyiben a kérelmező megfelel a 

(2) A tagállamok megvizsgálják a 
kérelmet, és amennyiben a kérelmező 
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nemzeti jogban meghatározott 
feltételeknek, határozatot fogadnak el az 
összevont engedély megadásáról, 
módosításáról vagy megújításáról. Az 
összevont engedély megadásáról, 
módosításáról vagy megújításáról szóló 
határozat egyetlen közigazgatási 
rendelkezés keretében kiállított olyan 
kombinált okirat, amely magában foglalja 
mind a tartózkodási, mind a munkavállalási 
engedélyt.

megfelel a nemzeti jogban meghatározott 
feltételeknek, határozatot fogadnak el az 
összevont engedély megadásáról, 
módosításáról vagy megújításáról.
Amennyiben a valamely tagállamban való 
tartózkodásra és munkavállalásra 
irányuló kérelmek kapcsolódnak 
egymáshoz, az összevont engedély 
megadásáról, módosításáról vagy 
megújításáról szóló határozat egyetlen 
közigazgatási rendelkezés keretében 
kiállított olyan kombinált okirat, amely 
magában foglalja mind a tartózkodási, 
mind a munkavállalási engedélyt.

Or. en

Módosítás 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett határidő 
kivételes esetben a kérelem elbírálásának 
összetettségére való tekintettel 
meghosszabbítható.

Az első albekezdésben említett határidő 
kivételes esetben a kérelem elbírálásának 
összetettségére való tekintettel maximum 
hat hónappal meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 98
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett határidő 
kivételes esetben a kérelem elbírálásának 
összetettségére való tekintettel 

Az első albekezdésben említett határidő 
kivételes esetben a kérelem elbírálásának 
összetettségére való tekintettel a 
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meghosszabbítható. nyilvánosan rögzített követelményeknek 
megfelelően meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

Míg a kérelem benyújtásának joga továbbra is a harmadik országbeli állampolgárt illeti, a 
munkáltató számára lehetővé kell tenni, hogy a munkavállaló nevében kérelmet nyújtson be.

Módosítás 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a harmadik országbéli állampolgár 
már a tagállam területén tartózkodik, a 
tagállam engedélyezi e személy számára a 
területén való jogszerű tartózkodást 
mindaddig, amíg az engedélyt számára 
meg nem ítélik, vagy a kérelmet el nem 
utasítják, illetve amíg az összes 
jogorvoslati lehetőséget ki nem merítik.

Or. en

Módosítás 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló 
információk nem megfelelőek, a kijelölt
hatóság értesíti a kérelmezőt arról, milyen 
kiegészítő információk szükségesek. A (2) 
bekezdésben említett időszak megszakad 
mindaddig, amíg a hatóságok a kért 

(4) Amennyiben a kérelem alapjául 
szolgáló információk vagy dokumentumok 
a nyilvánosan rögzített követelményekhez 
képest hiányosak, az illetékes hatóság 
értesíti a kérelmezőt arról, milyen 
kiegészítő információk vagy 
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kiegészítő információkat meg nem kapják. dokumentumok szükségesek. Szükség 
esetén arról is tájékoztatja a kérelmezőt, 
hogy a kért információk vagy 
dokumentumok hol szerezhetők be. A (2) 
bekezdésben említett időszak megszakad 
mindaddig, amíg a hatóságok a kért 
kiegészítő információkat meg nem kapják.

Or. en

Módosítás 101
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló 
információk nem megfelelőek, a kijelölt 
hatóság értesíti a kérelmezőt arról, milyen 
kiegészítő információk szükségesek. A (2) 
bekezdésben említett időszak megszakad 
mindaddig, amíg a hatóságok a kért 
kiegészítő információkat meg nem kapják.

(4) Amennyiben a kérelem alapjául 
szolgáló információk a nyilvánosan 
rögzített követelményekhez képest 
hiányosak, a kijelölt hatóság írásban
értesíti a kérelmezőt arról, milyen 
kiegészítő információk szükségesek. A (2) 
bekezdésben említett időszak megszakad 
mindaddig, amíg a hatóságok a kért 
kiegészítő információkat meg nem kapják.

Or. en

Módosítás 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló 
információk nem megfelelőek, a kijelölt 
hatóság értesíti a kérelmezőt arról, milyen 
kiegészítő információk szükségesek. A (2) 
bekezdésben említett időszak megszakad 
mindaddig, amíg a hatóságok a kért 

Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló 
információk a nyilvánosan rögzített 
követelményekhez képest hiányosak, a 
kijelölt hatóság értesíti a kérelmezőt arról, 
milyen kiegészítő információk 
szükségesek. A (2) bekezdésben említett 
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kiegészítő információkat meg nem kapják. időszak megszakad mindaddig, amíg a 
hatóságok a kért kiegészítő információkat 
meg nem kapják.

Or. en

Módosítás 103
Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az összevont 
engedéllyel rendelkező személyek számára 
egy a jogaikat és kötelezettségeiket 
tartalmazó kiegészítő dokumentumot 
bocsát rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról a nemzeti vagy közösségi
jogban meghatározott szempontok alapján 
hozott határozat okát a határozatról szóló 
értesítésben közölni kell.

(1) A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról a nemzeti vagy uniós 
jogban meghatározott szempontok alapján 
hozott határozat okát a határozatról szóló 
értesítésben közölni kell; ezeknek az 
indokoknak objektívnek, ellenőrizhetőnek 
és átláthatónak kell lenniük.

Or. en
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Módosítás 105
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról a nemzeti vagy közösségi
jogban meghatározott szempontok alapján 
hozott határozat okát a határozatról szóló 
értesítésben közölni kell.

(1) A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról a nemzeti vagy uniós
jogban meghatározott objektív és 
ellenőrizhető szempontok alapján hozott 
határozat okát a határozatról szóló 
értesítésben közölni kell;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság növelése és az önkényes döntések elkerülése érdekében.

Módosítás 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal 
szemben az érintett tagállam bíróságaihoz 
lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg 
kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges 
jogorvoslati eljárásokat és az eljárások 
megindítására előírt határidőt.

(2) A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal 
szemben az érintett tagállam bíróságaihoz 
lehet fordulni. Ilyen esetekben a harmadik 
ország állampolgárai ugyanazokat az 
eljárási garanciákat élvezik, mint az 
érintett tagállam állampolgárai, beleértve 
adott esetben a térítésmentes 
jogsegélyszolgálatot. Az írásos értesítésben 
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meg kell jelölni azt a bíróságot vagy 
illetékes igazgatási hatóságot, amelyhez az 
érintett személy fellebbezést nyújthat be, 
illetve a fellebbezés benyújtására előírt 
határidőt.

Or. en

Módosítás 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal 
szemben az érintett tagállam bíróságaihoz 
lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg 
kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges 
jogorvoslati eljárásokat és az eljárások 
megindítására előírt határidőt.

(2) A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal 
szemben az érintett tagállam bíróságaihoz 
lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg 
kell jelölni azt a bíróságot vagy igazgatási 
hatóságot, amelyhez az érintett személy 
fellebbezést nyújthat be, illetve a 
fellebbezés benyújtására előírt határidőt.

Or. en

Módosítás 108
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal 
szemben az érintett tagállam bíróságaihoz 

(2) A kérelem elutasításáról, az összevont 
engedély megadásának, módosításának 
vagy megújításának megtagadásáról, az 
összevont engedély felfüggesztéséről vagy 
visszavonásáról hozott határozattal 
szemben az érintett tagállam bíróságaihoz 
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lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg 
kell jelölni a rendelkezésre álló lehetséges 
jogorvoslati eljárásokat és az eljárások 
megindítására előírt határidőt.

lehet fordulni. Az írásos értesítésben meg 
kell jelölni azt a bíróságot vagy igazgatási 
hatóságot, amelyhez az érintett személy 
fellebbezést nyújthat be, illetve a 
fellebbezés benyújtására előírt határidőt.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelműsítése, hogy a fellebbezés lehetősége mindig rendelkezésre áll.

Módosítás 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy
értesítsék a harmadik ország állampolgárát 
és annak leendő munkaadóját valamennyi 
olyan igazoló okmányról, amellyel ki kell 
egészíteniük a kérelmet.

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy
automatikusan, késlekedés nélkül és 
átfogóan tájékoztassák a harmadik ország 
állampolgárát és annak leendő 
munkaadóját valamennyi olyan igazoló 
okmányról, amellyel ki kell egészíteniük a 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek 
ezen irányelvvel összhangban történő 
kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak 
nagyságát arányosan kell meghatározni, 
és az alapulhat a ténylegesen nyújtott 

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek 
ezen irányelvvel összhangban történő 
kezeléséért díjat nem kérhetnek.
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szolgáltatás elvén.

Or. en

Módosítás 111
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek 
ezen irányelvvel összhangban történő 
kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak 
nagyságát arányosan kell meghatározni, és 
az alapulhat a ténylegesen nyújtott 
szolgáltatás elvén.

A tagállamok a kérelmezőktől a kérelmek 
ezen irányelvvel összhangban történő 
kezeléséért díjat kérhetnek. A díjak 
nagyságát arányosan és a megfizethetőség 
szem előtt tartásával kell meghatározni, és 
az nem haladhatja meg a nemzeti 
hatóságok számára ténylegesen felmerült 
költségek összegét.

Or. en

Módosítás 112
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben munkaviszonyuk akaratukon 
kívüli okokból szűnik meg, az engedéllyel 
rendelkező személyeknek jogukban álljon 
munkáltatót váltani. A munkáltató és a 
munkavállaló közötti vita esetén az 
összevont engedéllyel rendelkező 
személynek jogában áll az Európai Unió 
területén maradni mindaddig, amíg az 
üggyel kapcsolatos összes jogi kérdés nem 
tisztázódik.

Or. en
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Módosítás 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) bármely másik tagállam területén 
három hónapot meg nem haladó ideig 
tartózkodjon;

Or. en

Módosítás 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) szabad tartózkodás az összevont
engedélyt kiállító tagállam teljes területén
a nemzeti jogszabályok által biztonsági 
okokból meghatározott korlátok között;

c) szabad belépés az összevont engedélyt 
kiállító tagállam egész területére; a
tagállamok területi korlátozásokat csak 
akkor írhatnak elő a tartózkodási és 
munkavállalási joggal kapcsolatban a
nemzeti jogszabályok által biztonsági 
okokból meghatározott korlátok között, 
amennyiben saját állampolgáraikra 
hasonló korlátozások vonatkoznak;

Or. en
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Módosítás 115
Vilija Blinkevičiūtė

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) szabad tartózkodás az összevont 
engedélyt kiállító tagállam teljes területén
a nemzeti jogszabályok által biztonsági 
okokból meghatározott korlátok között;

c) szabad belépés az összevont engedélyt 
kiállító tagállam egész területére; a
tagállamok területi korlátozásokat csak 
akkor írhatnak elő a tartózkodási és 
munkavállalási joggal kapcsolatban a
nemzeti jogszabályok által biztonsági 
okokból meghatározott korlátok között, 
amennyiben saját állampolgáraikra 
hasonló korlátozások vonatkoznak;

Or. en

Indokolás

Területi korlátozások nem születhetnek önkényes döntések nyomán.

Módosítás 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összevont engedély érvényességének 
lejártakor a tagállamok kérésre maximum 
hat hónapra szóló tartózkodási engedélyt 
adhatnak ki, hogy a kérelmező munkát 
kereshessen. Ezalatt az időszak alatt a 
munkakeresést illetően a kérelmező 
ugyanolyan segítségben részesül, mint az 
adott tagállam állampolgárai.

Or. en
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Módosítás 117
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összevont engedéllyel rendelkező 
személynek munkáltatóváltáskor jogában 
áll az engedélyben szereplő adatokat 
frissíttetni, valamint más tagállamban új 
munkaviszony létrehozása esetén az 
engedélyt megújítani.

Or. en

Módosítás 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Ideiglenes munkanélküliség

(1) A munkanélküliség önmagában nem 
adhat okot az engedély visszavonására, 
kivéve, ha a munkanélküliség időtartama 
meghaladja a hat egymást követő 
hónapot.
(2) Ezalatt az időszak alatt a harmadik 
országbeli állampolgárok munkát 
kereshetnek és vállalhatnak, és a 
munkakeresést illetően ugyanolyan 
segítségben részesülnek, mint az adott 
tagállam állampolgárai.

Or. en
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Módosítás 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A határozatokkal kapcsolatos értesítés

Az 5., 8. és 9. cikkben említett értesítésnek 
és tájékoztatásnak olyan módon kell 
történnie, hogy a kérelmező megértse 
annak tartalmát és következményeit.

Or. en

Módosítás 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság időről időre, és első ízben a 
16. cikkben meghatározott időponttól 
számított legfeljebb három éven belül 
jelentést készít az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak ezen irányelvnek a 
tagállamokban történő alkalmazására 
vonatkozóan, és amennyiben szükségesnek 
ítéli, javaslatot tesz az esetleges 
módosításokra.

(1) A Bizottság időről időre, és első ízben a 
16. cikkben meghatározott időponttól 
számított legfeljebb két éven belül jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ezen irányelvnek a 
tagállamokban történő alkalmazására 
vonatkozóan, és amennyiben szükségesnek 
ítéli, javaslatot tesz az esetleges 
módosításokra.

Or. en
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Módosítás 121
Kinga Gál

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
legkésőbb …* megfeleljenek.
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
említett rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az ezen irányelv közötti 
megfelelést mutató táblázatot.

(1) A tagállamok legkésőbb [három évvel 
ezen irányelv hatálybalépését követően]
hatályba léptetik az ezen irányelvnek való 
megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket.
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az 
említett rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az ezen irányelv közötti 
megfelelést mutató táblázatot.

Or. en

Indokolás

A jogi aktus céljának elérése érdekében a tagállamoknak új alapvető rendelkezéseket kell 
hozniuk, valamint intézményi, adminisztratív és pénzügyi reformokat kell végrehajtaniuk. Ez a 
jogi eszköz fontos lépés a harmadik országok állampolgárainak jogszerű bevándorlását 
illetően. Ezért a tagállamok számára három év átültetési időt kell előírni.


