
 

AM\861122HU.doc  PE450.507v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.3.2011 A7-0265/134 

Módosítás  134 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) hozzáférés a nyilvánosság 

rendelkezésére bocsátott árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, valamint ilyen áruk és 

szolgáltatások biztosítása, beleértve a 

lakáshoz jutási eljárásokat és a 

munkaközvetítı irodák által nyújtott 

támogatást. 

h) hozzáférés a nyilvánosság 

rendelkezésére bocsátott árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, valamint ilyen áruk és 

szolgáltatások biztosítása, beleértve a 

lakáshoz jutási eljárásokat és a 

munkaközvetítı irodák által nyújtott 

támogatási és tanácsadási szolgáltatásokat 

a nemzeti jogban elıírtak szerint. Ez a 

bekezdés nem korlátozza az uniós és 

nemzeti jog szerinti szerzıdéskötési 

szabadságot. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/135 

Módosítás  135 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az oktatáshoz és a szakképzéshez való 

hozzáférés céljából megkövetelhetik a 

megfelelı szintő nyelvtudás igazolását. A 

felsıoktatáshoz való hozzáférés 

különleges oktatási elıfeltételek 

teljesítésétıl tehetı függıvé; 

a) az (1) bekezdés c) pontja alapján: 

−−−− korlátozhatják alkalmazását a harmadik 
országokból származó azon 

munkavállalókra, akik alkalmazásban 

állnak vagy álltak; 

−−−− kizárhatják a harmadik országokból 
származó azon munkavállalókat, akiknek 

az adott tagállam területén való 

tartózkodását a 2004/114/EK irányelvvel 

összhangban engedélyezték; 

−−−− kizárhatják a tanulmányi és megélhetési 
támogatásokat és kölcsönöket, vagy egyéb 

támogatásokat és kölcsönöket; 

−−−− a meghatározott tevékenység 
gyakorlásához nem közvetlenül 

kapcsolódó egyetemi és középiskolát 

követı oktatáshoz való hozzáférés 

tekintetében a nemzeti joggal 

összhangban meghatározott elıfeltételeket 

rögzíthetnek, többek között nyelvtudás 

igazolását és tandíj fizetését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/136 

Módosítás  136 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) korlátozhatják az (1) bekezdés c) pontja 

alapján az illetıre ruházott jogokat a 

tanulmányi ösztöndíjak terén; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/137 

Módosítás  137 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) korlátozhatják az (1) bekezdés a), b) és 

g) pontja alapján a harmadik országokból 

származó munkavállalókra ruházott 

jogokat azon személyekre, akik 

alkalmazásban állnak; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/138 

Módosítás  138 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) korlátozhatják az (1) bekezdés e) pontja 

alapján a harmadik országokból származó 

munkavállalókra ruházott jogokat azon 

személyekre, akik alkalmazásban állnak, 

kivéve a munkanélküli juttatások 

területén. 

e) a tagállamok határozhatnak úgy, hogy 

a családi ellátások tekintetében az (1) 

bekezdés e) pontja nem alkalmazandó a 

harmadik országok olyan állampolgáraira, 

akik valamely tagállam területén hat 

hónapot meg nem haladó idıtartamra 

érvényes munkavállalási engedélyt 

kaptak. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/139 

Módosítás  139 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 bekezdés - e pont – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezenkívül a tagállamok határozhatnak 

úgy, hogy a családi ellátások és a 

munkanélküli ellátások tekintetében az 

(1) bekezdés e) pontja nem alkalmazandó 

harmadik országok olyan 

állampolgáraira, akiknek valamely 

tagállam területén való tartózkodását 

tanulmányok folytatása céljából 

engedélyezték. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/140 

Módosítás  140 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 bekezdés - e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) az (1) bekezdés g) pontja alapján 

olyan esetekre korlátozhatják, amelyekben 

a harmadik országból származó 

munkavállaló azon családtagjainak, akik 

után a juttatásokat igényli, bejegyzett vagy 

szokásos tartózkodási helye az érintett 

tagállam területén található. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0265/141 

Módosítás  141 

Pervenche Berès 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 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 

12 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A harmadik országból származó és 

harmadik országba költözı 

munkavállalók vagy az ilyen 

munkavállalók harmadik országban élı 

túlélı hozzátartozói, akik a munkavállaló 

után jogokat élveznek, a nyugdíjkorhatár 

elérése, rokkantság vagy halál esetén a 

munkavállaló korábbi munkaviszonyán 

alapuló és a 883/2004/EK rendelet 3. 

cikkében meghatározott jogszabályok 

szerint megszerzett, törvényben elıírt 

nyugdíjban részesülnek az érintett 

tagállam ugyanazon harmadik országba 

költözı állampolgáraira vonatkozókkal 

azonos feltételek mellett és mértékben. 

Or. en 

 

 


