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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2010 A7-0265/89 

Módosítás  89 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a harmadik országok állampolgárai 

számára a valamely tagállam területén 

történı tartózkodás és munkavállalás 

céljából kiállított összevont engedélyre 

irányuló összevont kérelmezési eljárás 

meghatározása tartózkodásuk 

engedélyezésének leegyszerősítése és 

jogállásuk ellenırzésének megkönnyítése 

érdekében, valamint 

a) a harmadik országok állampolgárai 

számára a valamely tagállam területén való 

munkavállalás céljából történı tartózkodás 

érdekében kiállított összevont engedélyre 

irányuló összevont kérelmezési eljárás 

meghatározása a tartózkodásuk 

engedélyezésével kapcsolatos eljárások 

leegyszerősítése és jogállásuk 

ellenırzésének megkönnyítése érdekében; 

valamint 

Or. en 



 

AM\851359HU.doc  PE450.507v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/90 

Módosítás  90 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „harmadik országból származó 

munkavállaló”: harmadik ország azon 

állampolgára, aki valamely tagállam 

területén tartózkodásra jogosult, és abban 

a tagállamban legálisan munkavállalásra 

jogosult; 

b) „harmadik országból származó 

munkavállaló”: harmadik ország azon 

állampolgára, aki valamely tagállam 

területén tartózkodásra jogosult, ott 

jogszerően tartózkodik, és az adott 

tagállam nemzeti joga alapján és/vagy 

nemzeti gyakorlatával összhangban 

fizetett munkaviszony keretében 

munkavállalásra jogosult; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/91 

Módosítás  91 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) akik kiküldetésük ideje alatt a 96/71/EK 

irányelv hatálya alá tartoznak; 

b) akik kiküldetésben vannak, 

kiküldetésük egész ideje alatt;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/92 

Módosítás  92 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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. Az összevont engedély iránti kérelmet 

összevont kérelmezési eljárás keretében 

kell benyújtani. A tagállamok 

meghatározzák, hogy a harmadik ország 

állampolgárának vagy a munkáltatójának 

kell-e benyújtania az összevont engedély 

iránti kérelmet. A tagállamok úgy is 

határozhatnak, hogy a kérelmet 

bármelyikük benyújthatja. Amennyiben a 

kérelmet a harmadik országbeli 

állampolgárnak kell benyújtania, a 

tagállamoknak lehetıvé kell tenniük, hogy 

a kérelmezési eljárást harmadik 

országokból is elindíthassák, vagy – 

amennyiben a nemzeti jog ezt megengedi 

– abból a tagállamból, amelynek területén 

a kérelmezı jogszerően tartózkodik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/93 

Módosítás  93 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A kijelölt hatóság feldolgozza a 

kérelmet, és a lehetı leghamarabb, de 

legkésıbb a kérelem benyújtásától 

számított három hónapon belül határozatot 

hoz a kérelemrıl. 

2. Az illetékes hatóság a lehetı 

leghamarabb, de legkésıbb a kérelem 

benyújtásától számított négy hónapon belül 

határozatot hoz a hiánytalan kérelemrıl. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/94 

Módosítás  94 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az érintett tagállam nemzeti joga 

határozza meg annak esetleges 

következményét, ha az ebben a 

bekezdésben elıírt idıszak végéig nem 

születik határozat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/95 

Módosítás  95 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló 

információk nem megfelelıek, a kijelölt 

hatóság értesíti a kérelmezıt arról, milyen 

kiegészítı információk szükségesek. A (2) 

bekezdésben említett idıszak megszakad 

mindaddig, amíg a hatóságok a kért 

kiegészítı információkat meg nem kapják. 

4. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló 

információk vagy dokumentumok a 

nemzeti jogban rögzített 

követelményekhez képest hiányosak, az 

illetékes hatóság írásban értesíti a 

kérelmezıt arról, milyen kiegészítı 

információk vagy dokumentumok 

szükségesek, és ésszerő határidıt 

állapíthat meg ezek benyújtására. A (2) 

bekezdésben említett idıszak megszakad 

mindaddig, amíg a hatóságok a kért 

kiegészítı információkat meg nem kapják. 

Amennyiben a további információkat vagy 

dokumentumokat nem nyújtják be a 

határidın belül, a kérelem elutasítható. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/96 

Módosítás  96 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

6. cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A tagállamok az összevont engedélyt az 

1030/2002/EK rendeletben meghatározott 

egységes formátumban állítják ki, és a 

munkavállalás engedélyezésére vonatkozó 

információkat az említett rendelet 

melléklete a) pontjának 7.5.–9. alpontjával 

összhangban tüntetik fel. 

1. A tagállamok az összevont engedélyt az 

1030/2002/EK rendeletben meghatározott 

egységes formátumban állítják ki, és a 

munkavállalás engedélyezésére vonatkozó 

információkat az említett rendelet 

melléklete a) pontjának 7.5.–9. alpontjával 

összhangban tüntetik fel. A tagállamok az 

összevont engedélyt kiegészítı további 

dokumentumot is kiállíthatnak, amely a 

munkavállaláshoz való jogra és annak 

feltételeire vonatkozó valamennyi 

lényeges információt tartalmazza. Ez a 

kiegészítı dokumentum kiegészíti az 

összevont engedélyt, és frissíthetı vagy 

visszavonható, amenyiben az összevont 

engedély birtokosának munkaerı-piaci 

helyzete megváltozik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/97 

Módosítás  97 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

6. cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A munkaerıpiachoz való hozzáférés 

igazolására a tagállamok nem állítanak ki 

semmilyen további engedélyt, különösen 

semmilyen munkavállalási engedélyt. 

2. Az összevont engedély kibocsátásakor a 

munkaerıpiachoz való hozzáférés 

igazolására a tagállamok nem állítanak ki 

semmilyen további engedélyt.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.12.2010 A7-0265/98 

Módosítás  98 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos 

eljárás 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 felfüggesztésérıl 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 elıírt határidıt. 

2. A kérelem elutasításáról, az összevont 

engedély módosításának vagy 

megújításának megtagadásáról vagy az 

összevont engedély visszavonásáról hozott 

határozattal szemben az érintett 

tagállamban a nemzeti joggal 

összhangban jogorvoslattal lehet élni. Az 

írásos értesítésben meg kell jelölni azt a 

bíróságot vagy igazgatási hatóságot, 

amelyhez az érintett személy fellebbezést 

nyújthat be, illetve a fellebbezés 

benyújtására elıírt határidıt. 

Or. en 

 

 


