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16.3.2011 A7-0265/123 

Módosítás  123 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Horizontális közösségi jogszabály 

elıírása nélkül elıfordulhat, hogy a 

harmadik országok állampolgárai eltérı 

jogokkal rendelkeznek attól függıen, hogy 

melyik tagállamban dolgoznak, és milyen 

állampolgárságúak. Jogaik nem azonosan 

a tagállam állampolgárainak vagy más 

uniós polgárok jogaival. Annak 

érdekében, hogy az EU következetesen 

továbbfejlessze a bevándorláspolitikát, 

csökkentse az uniós polgárok és a 

harmadik országok legálisan munkát 

vállaló állampolgárainak jogai között 

fennálló különbségeket, és kiegészítse a 

bevándorlásra vonatkozó jelenlegi 

vívmányokat, meg kell határozni bizonyos 

jogokat, és meg kell állapítani különösen 

azt, hogy mely szakpolitikai területen kell 

egyenlı bánásmódot biztosítani a saját 

állampolgárok és a harmadik országok 

valamely tagállam területén legálisan 

tartózkodásra jogosult, de huzamos 

tartózkodási engedéllyel még nem 

rendelkezı állampolgárai számára. E 

rendelkezések célja, hogy az egész EU-n 

belül egyenlı esélyeket teremtsenek, 

elismerjék, hogy a harmadik országok 

valamely tagállamban legálisan munkát 

vállaló állampolgárai munkájukkal és 

befizetett adójukkal hozzájárulnak az 

európai gazdasághoz, valamint biztosítékul 

szolgáljanak a saját állampolgárok és a 

(9) Horizontális uniós jogszabály elıírása 

nélkül elıfordulhat, hogy a harmadik 

országok állampolgárai eltérı jogokkal 

rendelkeznek attól függıen, hogy melyik 

tagállamban dolgoznak, és milyen 

állampolgárságúak. Annak érdekében, 

hogy az EU következetesen 

továbbfejlessze a bevándorláspolitikát, 

csökkentse az uniós polgárok és a 

harmadik országok legálisan munkát 

vállaló állampolgárainak jogai között 

fennálló különbségeket, és kiegészítse a 

bevándorlásra vonatkozó jelenlegi 

vívmányokat, meg kell határozni bizonyos 

jogokat, és meg kell állapítani különösen 

azt, hogy mely szakpolitikai területen kell 

egyenlı bánásmódot biztosítani a saját 

állampolgárok és a harmadik országok 

valamely tagállam területén legálisan 

tartózkodásra jogosult, de huzamos 

tartózkodási engedéllyel még nem 

rendelkezı állampolgárai számára. E 

rendelkezések célja, hogy az egész EU-n 

belül megteremtsék az egyenlı feltételek 

minimális szintjét, elismerjék, hogy a 

harmadik országok valamely tagállamban 

legálisan munkát vállaló állampolgárai 

munkájukkal és befizetett adójukkal 

hozzájárulnak az európai gazdasághoz, 

valamint biztosítékul szolgáljanak a saját 

állampolgárok és a harmadik országok 

állampolgárai közötti tisztességtelen 
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harmadik országok állampolgárai közötti 

tisztességtelen verseny csökkentésére, 

amely az utóbbiak esetleges 

kizsákmányolásából következik. 

verseny csökkentésére, amely az utóbbiak 

esetleges kizsákmányolásából következik. 

Az ezen irányelv 2. cikkének b) pontjában 

említett „harmadik országból származó 

munkavállaló” meghatározása – a 

„munkaviszony” egyéb uniós jogi 

aktusokban alkalmazott fogalma 

értelmezésének sérelme nélkül – a 

következı: harmadik ország bármely 

olyan állampolgára, akinek valamely 

tagállam területére való beutazását 

engedélyezték, ott jogszerően tartózkodik, 

és az adott tagállam nemzeti joga alapján 

és/vagy nemzeti gyakorlatával 

összhangban munkavállalásra jogosult. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat célja annak tisztázása, hogy a „harmadik országból származó munkavállaló” 

fogalmának meghatározása nem befolyásolja a „munkaviszony” egyéb uniós jogi aktusokban 

alkalmazott fogalmának értelmezését, mivel az uniós munkajogban a munkaviszony 

fogalmának nincs egységes meghatározása. Ugyanakkor a Bizottság által javasolt 

meghatározás láthatóan eltér a jelenleg legalább néhány tagállamban alkalmazott 

meghatározásoktól. 
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16.3.2011 A7-0265/124 

Módosítás  124 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Nem tartozhatnak ezen irányelv 

hatálya alá a harmadik országok azon 

állampolgárai, akik a munkavállalók 

szolgáltatások nyújtása keretében történı 

kiküldetésérıl szóló 1996. december 16-i 

96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hatálya alá tartoznak, és 

valamelyik tagállamban kiküldetésen 

tartózkodnak, valamint a harmadik 

országok azon állampolgárai, akik a 

kereskedelemhez és beruházásokhoz 

kapcsolódó természetes személyek 

bizonyos csoportjainak belépését és 

ideiglenes tartózkodását megkönnyítı 

nemzetközi megállapodásban foglalt 

kötelezettségek keretében lépnek be 

valamely tagállam területére, mivel ezek a 

személyek nem tekintendık a tagállam 

munkaerıpiaca részének. 

(12) Nem tartoznak ezen irányelv hatálya 

alá harmadik országok kiküldetésben lévı 

állampolgárai. Ez nem jelenti azt, hogy 

harmadik országok olyan állampolgárai, 

akik legálisan tartózkodnak és dolgoznak 

egy tagállamban és egy másik 

tagállamban vannak kiküldetésben, 

kiküldetésük idıtartama alatt ne 

részesülhessenek továbbra is a származási 

tagállam állampolgáraival egyenlı 

bánásmódban a munkavállalás azon 

feltételei tekintetében, amelyeket nem 

érint a munkavállalók szolgáltatások 

nyújtása keretében történı kiküldetésérıl 

szóló 1996. december 16-i 96/71/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

alkalmazása. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/125 

Módosítás  125 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (14a) Ebben az irányelvben 

munkafeltételek alatt legalább a fizetést és 

az elbocsátást, a munkahelyi egészség és 

biztonság feltételeit, a munkaidıt és a 

szabadságolást kell érteni, figyelembe véve 

az érvényben lévı kollektív 

megállapodásokat; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/126 

Módosítás  126 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A valamely harmadik ország 

állampolgára által egy másik tagállamban 

szerzett szakképesítést ugyanúgy el kell 

ismerni, mint az uniós polgárok 

szakképesítését, a harmadik országban 

szerzett képesítéseket pedig a szakmai 

képesítések elismerésérıl szóló, 2005. 

szeptember 7-i 2005/36/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel 

összhangban kell figyelembe venni. 

(15) A valamely harmadik ország 

állampolgára által egy másik tagállamban 

szerzett szakképesítést ugyanúgy el kell 

ismerni, mint az uniós polgárok 

szakképesítését, a harmadik országban 

szerzett képesítéseket pedig a szakmai 

képesítések elismerésérıl szóló, 2005. 

szeptember 7-i 2005/36/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel 

összhangban kell figyelembe venni. A 

harmadik országbeli munkavállalóknak 

biztosított azon jog, hogy az okleveleknek, 

bizonyítványoknak és egyéb szakmai 

képesítéseknek a vonatkozó nemzeti 

eljárásokkal összhangban történı 

elismerése terén egyenlı bánásmódban 

részesüljenek, nem sérti a tagállamoknak 

e harmadik országbeli munkavállalók 

munkaerıpiacukra való beengedésére 

vonatkozó hatáskörét. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/127 

Módosítás  127 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A harmadik országok valamely 

tagállam területén dolgozó állampolgárait 

a szociális biztonság területén egyenlı 

bánásmódban kell részesíteni. A szociális 

biztonság ágait a szociális biztonsági 

rendszereknek a Közösségen belül mozgó 

munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 

családtagjaikra történı alkalmazásáról 

szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK 

tanácsi rendelet határozza meg
1
. A 

1408/1971/EGK rendelet rendelkezéseit az 

1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet 

rendelkezéseinek valamely harmadik 

ország e rendelkezések által pusztán 

állampolgárságuk okán nem érintett 

állampolgáraira való kiterjesztésérıl 

szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK 

tanácsi rendelet kiterjeszti a harmadik 

országok azon állampolgáraira, akik 

legálisan tartózkodnak az Európai Unió 

területén, és akiknek helyzete több 

tagállamot is érint. Ezen irányelvnek a 

szociális biztonság területén alkalmazott 

egyenlı bánásmódra vonatkozó 

rendelkezései azon személyekre is 

kiterjednek, akik valamely harmadik 

országból érkeznek közvetlenül egy 

tagállamba. Ez az irányelv ugyanakkor 

nem ruházhatja fel ıket több joggal, mint 

amennyirıl a szociális biztonság területén 

már meglévı közösségi jogszabályok 

(16) A harmadik országokból származó 

munkavállalókat a szociális biztonság 

területén egyenlı bánásmódban kell 

részesíteni. A szociális biztonság ágait a 

szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 

883/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet
1
 határozza meg. Ezen 

irányelvnek a szociális biztonság területén 

alkalmazott egyenlı bánásmódra 

vonatkozó rendelkezései azon 

munkavállalókra is kiterjednek, akik 

valamely harmadik országból érkeznek 

közvetlenül egy tagállamba. Ez az irányelv 

ugyanakkor nem ruházhatja fel a harmadik 

országból származó munkavállalókat több 

joggal, mint amennyit a szociális biztonság 

területén már meglévı uniós jogszabályok 

biztosítanak a harmadik országok azon 

állampolgárai számára, akik tagállamok 

közötti határokon átnyúló tényezıkkel 

rendelkeznek. Az irányelv továbbá nem 

biztosíthat jogokat olyan helyzetekkel 

kapcsolatban, amelyek kívül esnek az 

uniós jogszabályok hatályán, mint például 

a harmadik országban tartózkodó 

családtagok helyzete. Ez az irányelv 

kizárólag azon családtagok 

vonatkozásában biztosít jogokat, akik a 

harmadik országból származó 

munkavállalóhoz csatlakozva 
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rendelkeznek a harmadik országok azon 

állampolgárai számára, akiknek helyzete 

több tagállamot is érint. 

családegyesítés jogcímén tartózkodnak 

valamely tagállamban, illetve akik már 

jogszerően az adott tagállamban 

tartózkodnak. 

Or. en 



 

AM\861123HU.doc  PE450.507v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/128 

Módosítás  128 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (16a) Az uniós jog nem korlátozza a 

tagállamoknak a szociális biztonsági 

rendszerük kialakítására vonatkozó 

hatáskörét. Uniós szintő harmonizáció 

hiányában az egyes tagállamok 

jogszabályai állapítják meg a szociális 

biztonsági ellátások nyújtásának 

feltételeit, valamint ezen ellátások összegét 

és folyósításuk idıtartamát. 

Mindazonáltal e hatáskör gyakorlása 

során a tagállamok kötelesek tiszteletben 

tartani az uniós jogot. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/129 

Módosítás  129 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (16a) A harmadik országokból származó 

munkavállalókkal szembeni egyenlı 

bánásmód nem terjed ki a szociális 

segélyezési rendszerek keretében 

finanszírozott szakképzésre. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/130 

Módosítás  130 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (16b) A tagállamoknak legalább egyenlı 

bánásmódban kell részesíteniük azokat a 

harmadik országbeli állampolgárokat, 

akik alkalmazásban állnak, vagy akiket 

munkaviszonyban eltöltött idıszakot 

követıen vettek munkanélküliként 

nyilvántartásba. A szociális biztonság 

terén alkalmazott egyenlı bánásmód ezen 

irányelv szerinti korlátozása nem sértheti 

a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK 

rendelet harmadik országok e rendeletek 

által csupán állampolgárságuk miatt nem 

érintett állampolgáraira való 

kiterjesztésérıl szóló, 2010. november 24-i 

1231/2010/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet
1
 alkalmazásában 

biztosított jogokat. 

 ________________ 

1
 HL L 344., 2010.12.29., 1. o. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/131 

Módosítás  131 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 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 bármely 

olyan állampolgára, akinek valamely 

tagállam területén való tartózkodását 

engedélyezték, ott jogszerően tartózkodik, 

és az adott tagállam nemzeti joga alapján 

és/vagy nemzeti gyakorlatával 

összhangban munkát vállalhat; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/132 

Módosítás  132 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárás 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a szociális biztonság ágai a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen 

belül mozgó munkavállalókra, önálló 

vállalkozókra és családtagjaikra történı 

alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 

1408/71/EGK tanácsi rendelet 

meghatározása szerint. Az 1408/71/EGK 

rendelet és annak végrehajtó rendelete, az 

574/72/EGK rendelet rendelkezéseit 

valamely harmadik ország e 

rendelkezések által pusztán 

állampolgárságuk okán nem érintett 

állampolgáraira kiterjesztı 859/2003/EK 

rendeletet megfelelıen alkalmazni kell; 

e) a szociális biztonság ágai a 

883/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet meghatározása szerint; 

Or. en 
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Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) adókedvezmények; g) adókedvezmények, feltéve, hogy a 

munkavállaló az illetı tagállamban 

adózás szempontjából állandó lakhellyel 

rendelkezik; 

Or. en 

 

 


