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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

– tekintettel a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a 
munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 1991. október 
14-i 91/533/EGK tanácsi irányelvre1,

1. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy erősítse meg a migráns munkavállalók 
közvetlen és közvetett megkülönböztetése, kizsákmányolása és hiányos nyelvtudásuk 
következtében a jogaik megsértése elleni küzdelemre, valamint a fogadó tagállamban a 
foglalkoztatásukra alkalmazandó jogszabályokra irányuló uniós politikákat;

2. megjegyzi, hogy az európai jogszabályokon alapuló munkavállalói mobilitás 
előmozdítását uniós jogszabályoknak kell kiegészíteniük, amelyek hatékony szankciókat, 
jogorvoslatokat és jóvátételeket írnak elő a munkavállalók jogainak megsértése esetére;

3. szorosabb és hatékonyabb együttműködést kér az illetékes nemzeti hatóságok között, 
amikor ellenőrzik a munkaszerződések nemzeti és uniós jognak való megfelelőségét; 
rámutat, hogy jogsértések esetében biztosítani kell a tagállamok közötti kölcsönös 
segítségnyújtást és információcserét;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy erősítsék meg a 91/833/EGK irányelv végrehajtását a 
munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a munkaviszony feltételeire vonatkozó 
minimális tájékoztatási kötelezettségére vonatkozóan, többek között a munkaviszonynak a 
fogadó tagállambeli feltételeire irányuló vonatkozó rendelkezéseket;

5. rámutat, hogy a munkavállalók megnövekedett mobilitása megköveteli a szociális 
partnerek, elsősorban a szakszervezetek aktív közreműködését annak érdekében, hogy az 
érintett munkavállalók, különösen az ideiglenesen külföldön dolgozók megfelelő és 
hatékony tájékoztatást, támogatást és védelmet kapjanak szociális és munkaügyi jogaikat 
illetően;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy szigorúbban ellenőrizzék a munkaközvetítő ügynökségek 
munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az uniós migráns munkavállalók jogait 
tiszteletben tartsák.
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