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Módosítás  319 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikkben felsorolt célkitűzések 

megvalósítása érdekében a platform: 

A 2. cikkben felsorolt célkitűzések 

megvalósítása érdekében – mindazonáltal 

tiszteletben tartva és megőrizve a nemzeti 

hatásköröket – a platform: 

Or. de 

 

Módosítás  320 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) keretet biztosíts a témával kapcsolatos 

ismeretek bővítéséhez és elemzések 

készítéséhez, 

b) keretet biztosít a témával kapcsolatos 

ismeretek bővítéséhez és elemzések 

készítéséhez hatékony ellenőrzési 

mechanizmusok bevezetése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  321 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) koordinálja a határokon átnyúló 

operatív fellépéseket. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  322 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) koordinálja a határokon átnyúló 

operatív fellépéseket. 

c) lehetőségeket keres a gyakorlatias, 

hatékony és eredményes, határokon 

átnyúló operatív fellépések 

kezdeményezésére, koordinálására, 

elősegítésére és támogatására. 

Or. en 

 

Módosítás  323 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) koordinálja a határokon átnyúló 

operatív fellépéseket. 

c) ösztönzi a határokon átnyúló operatív 

fellépéseket, valamint a határ menti 

régiók helyi és regionális tisztviselői között 

az ilyen fellépésekről folytatott 

kommunikációt. 

Or. en 

 

Módosítás  324 

Maria Arena 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) véleményeket készít a be nem jelentett 

munkavégzéshez kapcsolódó kérdésekről. 

Or. fr 
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Módosítás  325 

Jérôme Lavrilleux 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) évente egyedi ajánlásokat dolgoz ki a 

tagállamok részére. 

Or. fr 

 

Módosítás  326 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) felvázolja a tétlenség következményeit. 

Or. en 

 

Módosítás  327 

Brando Benifei 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) hozzájárul az európai szemeszter 

folyamatához azáltal, hogy együttműködik 

a Bizottsággal és a Tanáccsal az 

elemzések és ajánlások kidolgozásában. 

Or. en 

 



 

PE544.465v01-00 6/69 AM\1044250HU.doc 

HU 

Módosítás  328 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) foglalkozik a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásával és az 

ilyen munkavégzéstől való elrettentéssel 

kapcsolatos szakpolitikai kérdésekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  329 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) hatékony és eredményes eszközöket és 

szakpolitikai intézkedéseket dolgoz ki és 

terjeszt elő. 

Or. en 

 

Módosítás  330 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform elsősorban a következő 

feladatokat látja el: 

(1) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform elsősorban a következő 

kezdeményezéseket teszi: 

Or. en 



 

AM\1044250HU.doc 7/69 PE544.465v01-00 

 HU 

 

Módosítás  331 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform elsősorban a következő 

feladatokat látja el: 

(1) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform elsősorban a következő nem 

kötelező feladatokat hajtja végre: 

Or. en 

 

Módosítás  332 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform elsősorban a következő 

feladatokat látja el: 

(1) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform – tiszteletben tartva és megőrizve 

a nemzeti hatásköröket – elsősorban a 

következő feladatokat hajtja végre: 

Or. de 

 

Módosítás  333 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) meghatározza a be nem jelentett 

munkavégzés új formáit a legutóbbi 

munkaerő-piaci fejlemények tükrében, 

hogy az ellene folytatott küzdelem annak 

valamennyi formájára kiterjedjen, 
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Or. en 

 

Módosítás  334 

Elena Gentile 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) közös koncepciók, mérési eszközök, 

valamint közös összehasonlító elemzések 

és a kapcsolódó releváns mutatók révén 

javítja a be nem jelentett munkavégzésre 

vonatkozó ismereteket, 

a) bővíti a be nem jelentett munkavégzésre 

és a munkahelyek szabályossá tételének 

lehetséges módjaira vonatkozó ismereteket 

közös fogalmak, a tagállamokban 

kipróbált és jó eredményekkel tesztelt 

szerződéses megoldások alkalmazása 

révén, bevált közös gyakorlatokká téve 

ezeket az Olaszországban alkalmazott ún. 

„regularizációs” és „lépcsőzetes 

regularizációs” szerződések esetéhez 

hasonlóan, először csak bizonyos 

ágazatokban alkalmazva ezeket, majd más 

ágazatokra is kiterjesztve a jogszerűség 

helyreállítása érdekében, egyidejűleg 

jelentős adózási és járulékfizetési 

ösztönzőket felkínálva az együttműködni 

hajlandó vállalkozásoknak, továbbá 

mérési eszközök, valamint közös 

összehasonlító elemzések és a kapcsolódó 

releváns mutatók révén, 

Or. it 

Indokolás 

Az ún. „regularizációs” és „lépcsőzetes regularizációs” szerződéseket Olaszországban a 

196/1997. törvény 23. cikke szabályozza. Ezeket elsősorban a feldolgozóiparban alkalmazzák 

(textilipar, gépipar, cipőgyártás). 

Módosítás  335 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) közös koncepciók, mérési eszközök, 

valamint közös összehasonlító elemzések 

és a kapcsolódó releváns mutatók révén 

javítja a be nem jelentett munkavégzésre 

vonatkozó ismereteket, 

a) közös fogalmak, mérési eszközök, 

valamint közös összehasonlító elemzések 

és a kapcsolódó releváns mutatók révén 

bővíti a be nem jelentett munkavégzésre és 

a jogállás nélküli illegális bevándorlók 

általi munkavégzésre vonatkozó 

ismereteket, 

Or. fr 

 

Módosítás  336 

Danuta Jazłowiecka 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) közös koncepciók, mérési eszközök, 

valamint közös összehasonlító elemzések 

és a kapcsolódó releváns mutatók révén 

javítja a be nem jelentett munkavégzésre 

vonatkozó ismereteket, 

a) közös fogalmak, mérési eszközök, 

valamint közös összehasonlító elemzések 

és kutatás és a kapcsolódó releváns 

mutatók révén bővíti a be nem jelentett 

munkavégzésre vonatkozó ismereteket, 

Or. pl 

 

Módosítás  337 

Maria Arena 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) javítja a be nem jelentett munkavégzés 

elleni harcra irányuló különböző 

munkaügyi felügyeleti rendszerek és 

gyakorlatok, illetve az azokhoz kapcsolódó 

fellépések jogi kereteinek megismerését és 

kölcsönös megértését, valamint elmélyíti a 

bejelentés nélkül foglalkoztatott 
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személyekre rákényszerített bizonytalan 

munkakörülményekkel és egyenlőtlen 

fizetési és védelmi feltételekkel 

kapcsolatos általános, illetve konkrét 

ágazatokhoz köthető ismereteket; 

Or. fr 

 

Módosítás  338 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) elősegíti az informális gazdaságból a 

formális gazdaságba való áttérést, 

tiszteletben tartva a munkavállalók 

alapvető jogait és biztosítva a 

foglalkoztatás és jövedelemszerzés 

biztonságát, a szociális védelmet és egyéb 

szociális intézkedéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  339 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) javítja a be nem jelentett munkavégzés 

elleni küzdelemhez kapcsolódó különböző 

nemzeti rendszerek és gyakorlatok, 

valamint a fellépés módjainak és jogi 

kereteinek megismerését és kölcsönös 

megértését; 

Or. en 
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Módosítás  340 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) javítja a be nem jelentett munkavégzés 

elleni küzdelemre, valamint a 

munkahelyek szabályossá tételére 

irányuló különböző nemzeti munkaügyi 

felügyeleti rendszerek és gyakorlatok 

megismerését és kölcsönös megértését, 

Or. en 

 

Módosítás  341 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) ajánlásokat dolgoz ki arra, hogy a 

bejelentett munka és a méltányos 

munkahelyek előmozdítása révén hogyan 

lehet megakadályozni a formális gazdaság 

keretében biztosított munkahelyek 

informálissá tételét, 

Or. en 

 

Módosítás  342 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, 

Inês Cristina Zuber 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) megvizsgálja a tagállamok pénzügyi 

helyzete és annak a be nem jelentett 

munkavégzésre gyakorolt hatásai közötti 

összefüggést. 

Or. en 

 

Módosítás  343 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ac) előmozdítja a tagállamok közötti 

információcserét az atipikus 

foglalkoztatás és önfoglalkoztatás 

különböző formáival kapcsolatos 

iránymutatás nyújtása céljából, mivel 

egyértelműen meg kell tudni határozni a 

színlelt önfoglalkoztatást, amely a 

munkavállalók szociális jogaival való 

visszaéléshez, a verseny torzulásához és 

szociális dömpinghez vezet; 

Or. en 

 

Módosítás  344 

Danuta Jazłowiecka 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 
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megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

megelőzést vagy a büntetést célzó, 

valamint a foglalkoztatás nyilvántartását 

ösztönző és előmozdító intézkedések – 

hatékonyságának mérésére, 

Or. pl 

Módosítás  345 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

b) megosztja a be nem jelentett 

munkavégzés előfordulásának 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőző, az elrettentő, valamint 

általánosságban az ösztönző intézkedések – 

hatékonyságának elemzése terén kialakult 

bevált gyakorlatokat, 

Or. en 

 

Módosítás  346 

Theresa Griffin, Siôn Simon, Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést vagy a büntetést, valamint 

általánosságban az elrettentést célzó 

intézkedések – hatékonyságának mérésére, 

valamint a munkahelyek szabályossá 

tételének előmozdítását célzó különböző 

szakpolitikai intézkedések 

hatékonyságának és következményeinek 
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értékelésére, 

Or. en 

 

Módosítás  347 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést vagy a büntetést, valamint 

általánosságban az elrettentést célzó 

intézkedések – hatékonyságának mérésére, 

emellett gondoskodik a munkaviszony 

bejelentését elősegítő eljárásokról és az 

érintett munkavállalóknak szükség esetén 

nyújtandó támogatásról; 

Or. en 

 

Módosítás  348 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést vagy a büntetést, valamint 

általánosságban az elrettentést célzó 

intézkedések – hatékonyságának mérésére; 

elemzi továbbá azt, hogy miért vannak 
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olyan tagállamok és régiók, ahol más 

tagállamokhoz és régiókhoz képest 

alacsonyabb a be nem jelentett 

munkavégzés előfordulása, 
 

Or. en 

 

Módosítás  349 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés és a jogállás nélküli 

illegális bevándorlók általi munkavégzés 

előfordulásának visszaszorítására irányuló 

különböző szakpolitikai intézkedések – 

ezen belül a megelőzést vagy büntetést, 

valamint általánosságban az elrettentést 

célzó intézkedések – hatékonyságának 

mérésére, 

Or. fr 

 

Módosítás  350 

Jérôme Lavrilleux 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egy sor egyedi eszközt dolgoz ki a be 

nem jelentett munka vonzerejének 

csökkentésére, 

Or. fr 
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Módosítás  351 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a stabil és kiszámítható jogi keret 

biztosítását célzó eszközöket dolgoz ki, 

mint amilyen a munkát terhelő adók 

túlzott mértékének elkerülése, 

adóösztönzők és egyszerűsített adó- és 

járulékfizetési rendszerek alalmazása, 

melyek a munkaadót arra késztetik, hogy 

tartózkodjanak a be nem jelentett 

foglalkoztatástól; 

Or. en 

 

Módosítás  352 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, 

c) hatékony eszközöket, így például az 

Eurofoundon belül interaktív tudásbankot 

hoz létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, 

valamint a munkahelyek szabályossá 

tételét előmozdító, a tagállamokban 

alkalmazott kétoldalú megállapodásokat is, 

Or. en 

 

Módosítás  353 

Maria Arena 
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Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megszüntetését célzó, a tagállamokban 

alkalmazott kétoldalú megállapodásokat is, 

Or. fr 

 

Módosítás  354 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, 

c) hatékony eszközöket, így például az 

interaktív tudásbankot hoz létre a 

különböző munkaerő-piaci modelleken 

alapuló gyakorlatokból és intézkedésekből, 

és elemzi azok alkalmazását a különböző 

munkaerő-piaci rendszerekben, ideértve a 

tagállamok által a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozását és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentést célzó, a tagállamokban 

alkalmazott kétoldalú, uniós és többoldalú 

megállapodásokat is. 

Or. en 

 

Módosítás  355 

Tiziana Beghin, Laura Agea 
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Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, a politikai 

kezdeményezésekre adódó új lehetőségek 

beazonosítása céljából; 

Or. en 

 

Módosítás  356 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés és a 

jogállás nélküli illegális bevándorlók 

általi munkavégzés megakadályozását és 

az ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentést célzó, a tagállamokban 

alkalmazott kétoldalú megállapodásokat is, 

Or. fr 

 

Módosítás  357 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz 

létre a különböző gyakorlatokból és 

intézkedésekből, ideértve a tagállamok 

által a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozását és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentést célzó, a 

tagállamokban alkalmazott kétoldalú 

megállapodásokat is, 

c) hatékony eszközöket, így például 

tudásbankot hoz létre a különböző 

gyakorlatokból és intézkedésekből, 

ideértve a tagállamok által a be nem 

jelentett munkavégzés megakadályozását 

és az ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentést célzó, a tagállamokban 

alkalmazott kétoldalú megállapodásokat is, 

Or. en 

 

Módosítás  358 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) iránymutatásokat dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés elleni fellépésben 

részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, 

és kézikönyveket készít az ellenőrzésekkel 

kapcsolatos bevált gyakorlatokról és közös 

elvekről, 

Or. en 

 

Módosítás  359 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket 
dolgoz ki a felügyelet során figyelembe 

d) a be nem jelentett munkavégzéssel 

szembeni fellépés érdekében nem kötelező 

erejű eszközöket dolgoz ki, például 

végrehajtásra vonatkozó 

iránymutatásokat, és az ellenőrzésekkel 
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veendő közös elvekről és bevált 

gyakorlatokról, 

kapcsolatos bevált gyakorlatokat és 

elveket tartalmazó kézikönyveket; 

Or. en 

 

Módosítás  360 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) iránymutatásokat fogad el a felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a be nem jelentett munkavégzés 

megszüntetésére és szabályossá tételére 

irányuló ellenőrzésekkel kapcsolatos 
bevált gyakorlatokról és közös elvekről. 

Or. en 

 

Módosítás  361 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) iránymutatásokat dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés elleni fellépésben 

részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, 

és kézikönyveket készít az ellenőrzésekkel 

kapcsolatos bevált gyakorlatokról és közös 

elvekről, és ezeket terjeszti, 

Or. en 

 

Módosítás  362 

Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 



 

AM\1044250HU.doc 21/69 PE544.465v01-00 

 HU 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

dolgoz ki a be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket készít 

az ellenőrzésekkel kapcsolatos bevált 

gyakorlatokról és közös elvekről. Mivel e 

kérdésnek van határokon átnyúló és 

európai dimenziója, a tagállamok 

tájékoztatják a platformot arról, hogy 

milyen mértékben sikerült eleget tenni az 

iránymutatásoknak, és hogy halad a be 

nem jelentett munka elleni küzdelem. 

Or. es 

Indokolás 

Hozzáadott értéket biztosít a platform munkájához, ha a tagállamok tájékoztatást nyújtanak 

arról, hogy milyen mértékben sikerült eleget tenni az iránymutatásoknak, és hogy halad a be 

nem jelentett munka elleni küzdelem. 

Módosítás  363 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) iránymutatásokat fogad el be nem 

jelentett munkavégzés elleni fellépésben 

részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, 

és kézikönyveket dolgoz ki a rendszeres 

ellenőrzésekkel kapcsolatos bevált 

gyakorlatokról és közös elvekről, 

Or. en 
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Módosítás  364 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a meglévő eljárások korlátozása vagy 

meggyengítése tilalmának elvével 

összhangban lévő ellenőrzésekkel 

kapcsolatos bevált gyakorlatokról és közös 

elvekről; 

Or. de 

 

Módosítás  365 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés és a 

jogállás nélküli illegális bevándorlók 

általi munkavégzés elleni fellépésben részt 

vevő felügyeletek ellenőrei számára, és 

kézikönyveket dolgoz ki az 

ellenőrzésekkel kapcsolatos bevált 

gyakorlatokról és közös elvekről, 

Or. fr 

 

Módosítás  366 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  367 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelése céljából, 

Or. en 

 

Módosítás  368 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

e) szoros és hatékony együttműködési 

formákat dolgoz ki, melyek növelik a 

végrehajtó ügynökségek képességét a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére, oly 
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és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

módon, hogy bevált gyakorlatokra épülő 

iránymutatásokat dolgoz ki az 

ellenőrzéseket és a személyzet cseréjét 

érintő közös műveletekre vonatkozóan, 

Or. en 

 

Módosítás  369 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

e) szoros és hatékony együttműködési 

formákat dolgoz ki a be nem jelentett 

munkavégzés határokon átnyúló 

aspektusainak kezelésére és irányítására 

szolgáló kapacitás növelésére oly módon, 

hogy – kötelező erejű iránymutatásokat is 

tartalmazó – közös keretet dolgoz ki és 

fogad el az ellenőrzéseket és a személyzet 

cseréjét érintő közös műveletekre 

vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás  370 

Maria Arena 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el az 

ellenőrzéseket és a személyzet cseréjét 

érintő közös műveletekre vonatkozóan, 
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továbbá közös adatbázist hoz létre a 

tagállamok különböző 

társadalombiztosítási rendszereinek 

tagságáról, 

Or. fr 

 

Módosítás  371 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, valamint 

előmozdítja szigorúbb és hatékonyabb 

ellenőrzések kidolgozását, 

Or. de 

 

Módosítás  372 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés határokon 

átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be 

nem jelentett munkavégzés és a jogállás 

nélküli illegális bevándorlók általi 

munkavégzés határokon átnyúló 

aspektusainak kezelésére szolgáló 

technikai kapacitás növelésére oly módon, 

hogy közös keretet fogad el a felügyeletet 

és a személyzet cseréjét érintő közös 

műveletekre vonatkozóan, 



 

PE544.465v01-00 26/69 AM\1044250HU.doc 

HU 

Or. fr 

 

Módosítás  373 

Jérôme Lavrilleux 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) ajánlásokat tesz a Bizottságnak a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló 

hatályos jogszabályok be nem jelentett 

munkavégzésre gyakorolt hatása alapján, 

Or. fr 

 

Módosítás  374 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) növeli a végrehajtó szerveknek a 

határokon átnyúló aspektusok 

eredményesebb kezelésére vonatkozó 

képességét, ideértve a kielégítő személyzeti 

erőforrásokat, képzéseket és pénzügyi 

erőforrásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  375 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 



 

AM\1044250HU.doc 27/69 PE544.465v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) kidolgozza a végrehajtási 

tevékenységek keretét, beleértve azok 

időtartamát, gyakoriságát és tárgyát, 

Or. en 

 

Módosítás  376 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre 

vonatkozó uniós szabályok betartása 

mellett miként lehetne javítani az adatok 

cseréjét, és feltárja a belső piaci 

információs rendszer (IMI) és a szociális 

biztonságra vonatkozó információk 

elektronikus adatcseréjének alkalmazási 

lehetőségeit. 

f) megvizsgálja, milyen lehetőségek 

vannak a releváns információk 

megbízható és gyors cseréjére a nemzeti és 
uniós adatvédelmi és titoktartási szabályok 

betartása mellett, ösztönözve az 

1024/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv által létrehozott belső 

piaci információs rendszer (IMI) és a 

szociális biztonságra vonatkozó 

információk elektronikus adatcseréjének 

szükség esetén történő alkalmazását, 

Or. en 

 

Módosítás  377 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre 

vonatkozó uniós szabályok betartása 

mellett miként lehetne javítani az adatok 

cseréjét, és feltárja a belső piaci 

információs rendszer (IMI) és a szociális 

f) javítja az adatok cseréjét az 

adatvédelemre vonatkozó uniós szabályok 

betartása mellett, feltárva többek között a 

belső piaci információs rendszer (IMI) és a 

szociális biztonságra vonatkozó 
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biztonságra vonatkozó információk 

elektronikus adatcseréjének alkalmazási 

lehetőségeit. 

információk elektronikus adatcseréjének 

alkalmazási lehetőségeit. 

Or. en 

 

Módosítás  378 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre 

vonatkozó uniós szabályok betartása 

mellett miként lehetne javítani az adatok 

cseréjét, és feltárja a belső piaci 

információs rendszer (IMI) és a szociális 

biztonságra vonatkozó információk 

elektronikus adatcseréjének alkalmazási 

lehetőségeit. 

f) megvizsgálja, hogy miként lehetne 

javítani az adatok cseréjét, feltárva többek 

között a belső piaci információs rendszer 

(IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó 

információk elektronikus adatcseréjének 

alkalmazási lehetőségeit. 

Or. fr 

 

Módosítás  379 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre 

vonatkozó uniós szabályok betartása 

mellett miként lehetne javítani az adatok 

cseréjét, és feltárja a belső piaci 

információs rendszer (IMI) és a szociális 

biztonságra vonatkozó információk 

elektronikus adatcseréjének alkalmazási 

lehetőségeit. 

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre 

vonatkozó uniós szabályok betartása 

mellett miként lehetne megbízható és 

hatékony rendszert kidolgozni a gyors 

információcserére, és javítani az adatok 

cseréjét, feltárva többek között a belső 

piaci információs rendszer (IMI) és a 

szociális biztonságra vonatkozó 

információk elektronikus adatcseréjének 

alkalmazási lehetőségeit. 
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Or. en 

 

Módosítás  380 

Agnes Jongerius, Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) előmozdítja azon uniós rendelkezések 

beazonosítását, amelyek a be nem jelentett 

munkavégzéssel összefüggésben 

visszaélésre vagy megtévesztő 

alkalmazásra adnak lehetőséget. 

Or. en 

 

Módosítás  381 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) állandó képzési kapacitást fejleszt ki a 

végrehajtó hatóságok számára és közös 

keretet fogad el a közös képzések 

megvalósítására, 

g) fejleszti és javítja a végrehajtó 

hatóságok állandó képzési kapacitását, és 

közös keretet fogad el a közös képzések 

megvalósítására, összhangban a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

munkaügyi felügyeletről szóló 81. számú 

egyezményével. 

Or. en 

 

Módosítás  382 

Marita Ulvskog 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) információkat gyűjt össze és tesz közzé 

a megfelelő hatóságok, különösen a 

nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszerek 

tevékenységének megkönnyítése 

érdekében, 

Or. en 

 

Módosítás  383 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) azonosítja az uniós jog 

végrehajtásában felmerülő azon 

hiányosságokat, amelyek visszaélésekhez 

vezethetnek a be nem jelentett munkával 

összefüggésben – különösen színlelt 

önfoglalkoztatás és postafiókcégek 

formájában –, és ezekről haladéktalanul 

jelentést tesz a Bizottságnak, az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, és 

valamennyi releváns érdekeltnek, 

Or. en 

 

Módosítás  384 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) szakértői értékeléseket szervez annak 

megállapítására, hogy milyen 

előrehaladásokat értek el a tagállamok a 

be nem jelentett munkavégzés elleni 

h) szakértői értékeléseket szervez a be nem 

jelentett munkavégzés elleni küzdelem 

terén tett tagállami előrelépések nyomon 

követése érdekében, 



 

AM\1044250HU.doc 31/69 PE544.465v01-00 

 HU 

fellépéseik során, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával és az ilyen 

munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

Or. en 

 

Módosítás  385 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) szakértői értékeléseket szervez annak 

megállapítására, hogy milyen 

előrehaladásokat értek el a tagállamok a 

be nem jelentett munkavégzés elleni 

fellépéseik során, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával és az ilyen 

munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

h) szakértői értékeléseket szervez a be nem 

jelentett munkavégzés elleni küzdelem 

terén tett tagállami előrelépések nyomon 

követése érdekében, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával és az ilyen 

munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, és szükség esetén 

gondoskodik kiigazító intézkedések 

megtételének biztosításáról, 

Or. en 

 

Módosítás  386 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) szakértői értékeléseket szervez annak 

megállapítására, hogy milyen 

h) szakértői értékeléseket szervez a be nem 

jelentett munkavégzés és a jogállás nélküli 
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előrehaladásokat értek el a tagállamok a 

be nem jelentett munkavégzés elleni 

fellépéseik során, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával és az ilyen 

munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

illegális bevándorlók általi munkavégzés 

elleni küzdelem terén tett tagállami 

előrelépések nyomon követése érdekében, 

ezen belül támogatást nyújt a be nem 

jelentett munkavégzés megakadályozásával 

és az ilyen munkavégzés elleni 

fellépésekkel kapcsolatban a Tanács által 

kibocsátott országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

Or. fr 

 

Módosítás  387 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) szakértői értékeléseket szervez annak 

megállapítására, hogy milyen 

előrehaladásokat értek el a tagállamok a 

be nem jelentett munkavégzés elleni 

fellépéseik során, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával és az ilyen 

munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

h) szakértői értékeléseket szervez a be nem 

jelentett munkavégzés elleni küzdelem 

terén tett tagállami előrelépések nyomon 

követése érdekében, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés és a 

jogállás nélküli illegális bevándorlók 

általi munkavégzés megakadályozásával és 

az ilyen munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

Or. fr 

 

Módosítás  388 

Brando Benifei 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) segíti a Bizottságot a közös 

foglalkoztatási jelentés be nem jelentett 
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munkavégzés megakadályozásával, az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentéssel és a munkahelyek 

szabályossá tételével kapcsolatos részeinek 

elkészítésében, és támogatást nyújt a 

Tanácsnak a jelentés elfogadásával 

összefüggésben, 

Or. en 

 

Módosítás  389 

Brando Benifei 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hb) ajánlásokat terjeszt az Európai 

Parlament illetékes bizottsága elé a be 

nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával, az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentéssel és a 

munkahelyek szabályossá tételével 

kapcsolatban, amikor a bizottság a 

véleménye elkészítésén dolgozik az adott 

évre vonatkozó következő dokumentumok 

kapcsán: „A gazdaságpolitikai 

koordinációra vonatkozó európai 

szemeszterről: foglalkoztatási és szociális 

aspektusok az éves növekedési 

jelentésben” és „A gazdaságpolitikai 

koordinációra vonatkozó európai 

szemeszterről: a prioritások 

végrehajtása”, 

Or. en 

 

Módosítás  390 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új) 



 

PE544.465v01-00 34/69 AM\1044250HU.doc 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) megvizsgálja, milyen lehetőségek 

vannak a munkaerő-piaci, adóügyi és 

munkajogi jogszabályok által a 

munkaadókra és munkavállalókra rótt 

kötelezettségekből eredő szabályozási 

terhek csökkentésére, 

Or. en 

 

Módosítás  391 

Jutta Steinruck 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) javaslatokat terjeszt elő a be nem 

jelentett munka mennyiségének 

csökkentését célzó hatékonyabb eszközök 

és szabályok kidolgozása céljából, 

valamint véleményezi a jogalkotási és 

közigazgatási kezdeményezéseket, 

amennyiben azok befolyással lehetnek a 

be nem jelentett munkavégzésre, 

Or. de 

 

Módosítás  392 

Jutta Steinruck 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ib) európai szintű korai előrejelzési 

mechanizmust dolgoz ki a munkavédelmi 

szabályok megsértésével és a be nem 

jelentett munkavégzéssel kapcsolatban, 

amely előmozdítja a tagállamok közötti 
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gyors adatcserét, és amelyet egy feketelista 

kísér annak érdekében, hogy időben 

megakadályozzák a munkaadók által 

elkövetett visszaéléseket; rámutat, hogy e 

korai előrejelzési mechanizmushoz 

mintául szolgálhat a már meglévő 

fogyasztóvédelmi riasztási rendszer 

(RAPEX), 

Or. de 

 

Módosítás  393 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Módszertant dolgoz ki a be nem 

jelentett munkavégzés mérésére és a 

jelenségre vonatkozó minőségi adatok 

gyűjtésére. 

Or. en 

 

Módosítás  394 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Feladatai elvégzése során a platform 

valamennyi információforrást használni 

fog, beleértve a tanulmányokat és a 

többoldalú együttműködésű projekteket is, 

és figyelembe fogja venni az összes uniós 

eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó 

bilaterális megállapodások keretében 

szerzett tapasztalatokat. Megfelelő 

együttműködést fog kialakítani az 

Eurofounddal és az EU-OSHA-val. 

(2) Feladatai elvégzése során a platform 

minden releváns információforrást 

felhasznál, beleértve a tanulmányokat és a 

többoldalú együttműködésű projekteket is, 

és figyelembe veszi az összes uniós 

eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó 

bilaterális megállapodások keretében 

szerzett tapasztalatokat. Megfelelő 

együttműködést alakít ki az Eurofounddal, 

különösen egy interaktív tudásbank 
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kialakítása – mint az ügynökség 

többletfeladata – tekintetében, valamint az 

EU-OSHA-val. 

Or. en 

 

Módosítás  395 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Feladatai elvégzése során a platform 

valamennyi információforrást használni 

fog, beleértve a tanulmányokat és a 

többoldalú együttműködésű projekteket is, 

és figyelembe fogja venni az összes uniós 

eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó 

bilaterális megállapodások keretében 

szerzett tapasztalatokat. Megfelelő 

együttműködést fog kialakítani az 

Eurofounddal és az EU-OSHA-val. 

(2) Feladatai elvégzése során a platform 

valamennyi információforrást használni 

fog, beleértve a tanulmányokat és a 

többoldalú együttműködésű projekteket is, 

és figyelembe fogja venni az összes uniós 

eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó 

bilaterális megállapodások keretében 

szerzett tapasztalatokat. Megfelelő 

együttműködést alakít ki az Eurofounddal 

– különösen egy interaktív tudásbank 

kialakítása tekintetében – és az EU-

OSHA-val. 

Or. en 

 

Módosítás  396 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden egyes tagállam kinevez egy 

kapcsolattartót, aki egyben a platform 

tagja is lesz. A tagállamok egy póttagot is 

kinevezhetnek. 

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének a) 

pontjában említett illetékes hatóságok 

közül mindegyik tagállam kijelöl egy 

egyedüli kapcsolattartót. A tagállamok 

kijelölhetnek egy alternatív 

kapcsolattartót is, amely – szükség esetén 
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– helyettesíti az egyedüli kapcsolattartót. 

Or. en 

 

Módosítás  397 

Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak be kell vonniuk valamennyi 

olyan hatóságot és a szociális partnerek 

olyan képviselőit, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben, 

valamint a be nem jelentett vétlen 

munkavállalók védelmében; ilyenek 

például a munkaügyi felügyeletek, a 

szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. 

Or. fr 

 

Módosítás  398 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan 

hatóságot be kell vonniuk, amelyek 

szerepet játszanak a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

(2) A magas rangú képviselő és a helyettes 

kinevezésébe a tagállamok valamennyi 

olyan hatóságot bevonnak, amelyek – akár 

belföldi, akár határokon átnyúló 

ügyekben – szerepet játszanak a be nem 

jelentett munkavégzés 
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elrettentésben; ilyenek például a 

munkaügyi felügyeletek, a szociális 

biztonsági hatóságok, az adóhatóságok, a 

foglalkoztatási szolgálatok és a 

bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben, 

valamint a munkahelyek szabályossá 

tételében; ilyenek például a munkaügyi 

felügyeletek, a szociális biztonsági 

hatóságok, az adóhatóságok, a 

foglalkoztatási szolgálatok és a 

bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. Bevonják továbbá 

a szociális partnereket és a többi releváns 

szereplőt is. 

Or. en 

 

Módosítás  399 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan 

hatóságot be kell vonniuk, amelyek 

szerepet játszanak a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben; ilyenek például a 

munkaügyi felügyeletek, a szociális 

biztonsági hatóságok, az adóhatóságok, a 

foglalkoztatási szolgálatok és a 

bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) Az egyedüli kapcsolattartójuk 

kijelölése ügyében a tagállamoknak 

valamennyi olyan illetékes hatósággal 

konzultálniuk kell, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

Or. en 

 

Módosítás  400 

Anthea McIntyre 

 



 

AM\1044250HU.doc 39/69 PE544.465v01-00 

 HU 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

bevonhatnak, amelyek szerepet játszanak a 

be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

Or. en 

 

Módosítás  401 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan 

hatóságot be kell vonniuk, amelyek 

szerepet játszanak a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben; ilyenek például a 

munkaügyi felügyeletek, a szociális 

biztonsági hatóságok, az adóhatóságok, a 

foglalkoztatási szolgálatok és a 

bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan testületet 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is be 

kell vonnniuk. 
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Or. en 

 

Módosítás  402 

Maria Arena 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és 

visszaszorításában; ilyenek például a 

munkaügyi felügyeletek, a szociális 

biztonsági hatóságok, az adóhatóságok, a 

foglalkoztatási szolgálatok és a 

bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

Or. fr 

Módosítás  403 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek a megítélésük 

szerint szerepet játszanak a be nem 

jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 



 

AM\1044250HU.doc 41/69 PE544.465v01-00 

 HU 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

Or. de 

 

Módosítás  404 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a 

továbbiakban „végrehajtó hatóságok”. A 

nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok és a foglalkoztatási 

szolgálatok, a továbbiakban „végrehajtó 

hatóságok”. A nemzeti jogszabályokkal 

vagy gyakorlattal összhangban a szociális 

partnereket is bevonhatják. 

Or. pt 

 

Módosítás  405 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

bevonnak, amelyek szerepet játszanak a be 
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játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, az állami és 

magánszektorbeli foglalkoztatási 

szolgálatok és a bevándorlási hivatalok, a 

továbbiakban „végrehajtó hatóságok”. A 

nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonják. 

 

Or. en 

 

Módosítás  406 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

(2) A képviselőik kinevezésébe a 

tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot 

be kell vonniuk, amelyek szerepet 

játszanak a be nem jelentett vagy bújtatott 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen munkavégzéstől való elrettentésben; 

ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, 

a szociális biztonsági hatóságok, az 

adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok 

és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban 

„végrehajtó hatóságok”. A nemzeti 

jogszabályokkal vagy gyakorlattal 

összhangban a szociális partnereket is 

bevonhatják. 

Or. fr 

 

Módosítás  407 

Renate Weber, Marian Harkin, Martina Dlabajová 
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Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A nemzeti joggal összhangban a 

regionális hatóságokat a platform 

tagjaként bevonják a képviselők 

kinevezésébe. 

Or. en 

 

Módosítás  408 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az egyedüli kapcsolattartók részt 

vehetnek a platform plenáris ülésein és – 

amennyiben szükséges – a platform egyéb 

tevékenységeiben és munkacsoportjaiban.  

Or. en 

 

Módosítás  409 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó összes 

végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit. 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó testületek – 

és adott esetben szociális partnerek – 

kimerítő listáját és azok elérhetőségét. 
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Or. en 

 

Módosítás  410 

Maria Arena 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó összes 

végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit. 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és 

visszaszorításában szerepet játszó 

végrehajtó hatóságaik kimerítő listáját és 

azok elérhetőségét. 

Or. fr 

 

Módosítás  411 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó összes 

végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit. 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában, az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben és a munkahelyek 

sszabályossá tételében szerepet játszó 

végrehajtó hatóságok és – a nemzeti 

jogszabályoknak vagy gyakorlatnak 

megfelelően – szociális partnerek és más 

szereplők kimerítő jegyzékét és azok 

elérhetőségét. 

Or. en 
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Módosítás  412 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó összes 

végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit. 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

és bújtatott munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben 

szerepet játszó végrehajtó hatóságaik 

kimerítő listáját és azok elérhetőségeit. 

Or. fr 

 

Módosítás  413 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A kapcsolattartó a platform 

tevékenységét illetően a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben részt vevő összes végrehajtó 

hatósággal összeköttetésben áll és 

gondoskodik arról, hogy azok részt 

vegyenek az értekezleteken és/vagy 

hozzájáruljanak a platform vagy a 

platform munkacsoportjainak a 

tevékenységeihez, amennyiben a 

hatáskörükbe tartozó kérdésekről zajlanak 

megbeszélések. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  414 

Maria Arena 
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Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A kapcsolattartó a platform 

tevékenységét illetően a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben részt vevő összes végrehajtó 

hatósággal összeköttetésben áll és 

gondoskodik arról, hogy azok részt 

vegyenek az értekezleteken és/vagy 

hozzájáruljanak a platform vagy a platform 

munkacsoportjainak a tevékenységeihez, 

amennyiben a hatáskörükbe tartozó 

kérdésekről zajlanak megbeszélések. 

(4) A kapcsolattartó a platform 

tevékenységét illetően a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és 

visszaszorításában részt vevő összes 

végrehajtó hatósággal összeköttetésben áll 

és gondoskodik arról, hogy azok részt 

vegyenek az értekezleteken és/vagy 

hozzájáruljanak a platform vagy a platform 

munkacsoportjainak a tevékenységeihez, 

amennyiben a hatáskörükbe tartozó 

kérdésekről zajlanak megbeszélések. 

Or. fr 

 

Módosítás  415 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A kapcsolattartó a platform 

tevékenységét illetően a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben részt vevő összes végrehajtó 

hatósággal összeköttetésben áll és 

gondoskodik arról, hogy azok részt 

vegyenek az értekezleteken és/vagy 

hozzájáruljanak a platform vagy a platform 

munkacsoportjainak a tevékenységeihez, 

amennyiben a hatáskörükbe tartozó 

kérdésekről zajlanak megbeszélések. 

(4) A kapcsolattartó a platform 

tevékenységét illetően a be nem jelentett és 

bújtatott munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben részt 

vevő összes végrehajtó hatósággal 

összeköttetésben áll és gondoskodik arról, 

hogy azok részt vegyenek az 

értekezleteken és/vagy hozzájáruljanak a 

platform vagy a platform 

munkacsoportjainak a tevékenységeihez, 

amennyiben a hatáskörükbe tartozó 

kérdésekről zajlanak megbeszélések. 

Or. fr 
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Módosítás  416 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek 

képviselői, amelyekben magas arányban 

fordul elő be nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

(1) Az ágazatközi szociális partnerek 

képviselői részt vesznek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

Or. en 

 

Módosítás  417 

Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, részt vesznek a 

platform értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

Or. fr 

 

Módosítás  418 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

(1) Az ágazatközi, valamint az olyan 

ágazatbeli szociális partnerek 

képviselőinek, amelyekben magas 

arányban fordul elő be nem jelentett 

munkavégzés, illetve amelyek valamilyen 

szempontból szerepet játszanak be nem 

jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben, 

aktívan részt kell venniük a platform 

ülésein a szervezeteik által meghatározott 

eljárásoknak megfelelően. 

Or. en 

 

Módosítás  419 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

Részvételük javítja a hálózatépítést és a 

feketemunka elleni közös küzdelem terén 

folytatott együttműködést. 

Or. de 

 

Módosítás  420 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli releváns szociális partnerek 

képviselői, amelyekben magas arányban 

fordul elő be nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

Or. en 

 

Módosítás  421 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan 

ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, 

amelyekben magas arányban fordul elő be 

nem jelentett és bújtatott munkavégzés, 

megfigyelőként részt vehetnek a platform 

értekezletein a szervezeteik által 

meghatározott eljárásoknak megfelelően. 

Or. fr 

 

Módosítás  422 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az uniós szintű ágazatközi és ágazati 

szociális partnerek javaslatára e 

megfigyelői csoport az alábbiakból áll: 

(2) Az uniós szintű ágazatközi és ágazati 

szociális partnerek javaslatára a 

platformban részt vevő érdekeltek e 

megfigyelői csoportja az alábbiakból áll: 
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Or. en 

 

Módosítás  423 

Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az uniós szintű ágazatközi és ágazati 

szociális partnerek javaslatára e 

megfigyelői csoport az alábbiakból áll: 

(2) Az uniós szintű ágazatközi és ágazati 

szociális partnerek javaslatára a szociális 

partnerek képviselőinek e megfigyelői 

csoportja az alábbiakból áll: 

 

Or. fr 

 

Módosítás  424 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) maximum 8, a szociális partnereket 

ágazatközi szinten képviselő megfigyelő 
(egyenlően megosztva a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek között), 

a) az ágazatközi szociális partnerek 

maximum 8 képviselője (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között), 

Or. en 

 

Módosítás  425 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) maximum 8, a szociális partnereket 

ágazatközi szinten képviselő megfigyelő 
(egyenlően megosztva a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek között), 

a) az ágazatközi szociális partnerek 

képviselői (egyenlően megosztva a 

munkáltatói és munkavállalói szervezetek 

között), 

Or. en 

 

Módosítás  426 

Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) maximum 8, a szociális partnereket 

ágazatközi szinten képviselő megfigyelő 
(egyenlően megosztva a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek között), 

a) az ágazatközi szociális partnerek 

maximum 8 képviselője (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között), 

Or. fr 

 

Módosítás  427 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

b) az olyan ágazatokban működő szociális 

partnerek maximum 10 képviselője, 

amelyekben magas a be nem jelentett 

munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

Or. en 
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Módosítás  428 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

b) az olyan ágazatokban működő szociális 

partnerek képviselői, amelyekben magas a 

be nem jelentett munkavégzés aránya 

(egyenlően megosztva a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek között). 

Or. en 

 

Módosítás  429 

Patrick Le Hyaric 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

b) az olyan ágazatokban működő szociális 

partnerek maximum 10 képviselője, 

amelyekben magas a be nem jelentett 

munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

Or. fr 

 

Módosítás  430 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett munkavégzés aránya, illetve 

amelyek valamilyen szempontból szerepet 

játszanak be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésben 
(egyenlően megosztva a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek között). 

Or. en 

 

Módosítás  431 

Dominique Martin 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett munkavégzés aránya (egyenlően 

megosztva a munkáltatói és munkavállalói 

szervezetek között). 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban 

működő szociális partnereket képviselő 

megfigyelő, amelyekben magas a be nem 

jelentett/bújtatott munkavégzés aránya 

(egyenlően megosztva a munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek között). 

Or. fr 

 

Módosítás  432 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a kifejezetten a be nem jelentett 

munkavállalók érdekeinek képviseletével 
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vagy védelmével foglalkozó szervezetek 

képviselői. 

Or. en 

 

Módosítás  433 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

(1) A platform működését az Elnökség 

koordinálja. 

Or. en 

 

Módosítás  434 

Thomas Mann 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és társelnöke a platform 

értekezleteinek. A tagok egy vele 

egyenrangú másik társelnököt és két 

helyettest választanak maguk közül.   
 

Or. de 

 

Módosítás  435 

Anthea McIntyre 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

(1) A Bizottság fogja koordinálni a 

platform működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

Or. en 

 

Módosítás  436 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

(1) A platform működését a Bizottság 

koordinálja. 

Or. en 

 

Módosítás  437 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

(1) A platform működését a Bizottság 

koordinálja. 

Or. en 

 

Módosítás  438 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Független elnököt neveznek ki, aki 

levezeti a platform értekezleteit. 

Amennyiben ésszerű időn belül nem 

találnak erre alkalmas személyt, a 

Bizottság elnökölhet a platform 

értekezletein. 
 

Or. en 

 

Módosítás  439 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottságnak gondoskodnia kell 

arról, hogy nemzeti vagy európai szinten 

lehetőleg ne jöjjön létre újabb hasonló 

platform, a már meglévőkhöz hasonló 

eszközökkel, kezdeményezésekkel vagy 

együttműködési formákkal; 

Or. en 

 

Módosítás  440 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform többségi döntéssel fogadja el az 

alábbiakat: 

(2) Küldetése végrehajtása céljából a 

platform és a platformot alkotó összes 

testület egyszerű többséggel fogadja el 

határozatait. A platform a következőkel 

kapcsolatban hoz határozatokat: 
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Or. en 

 

Módosítás  441 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az eljárási szabályzat, ideértve többek 

között a platform döntéshozatali eljárásait, 

a) az egyedi eljárási szabályzat, amely 

tartalmazza többek között a platform és 

munkacsoportjai működési és 

döntéshozatali eljárásait, 

Or. en 

 

Módosítás  442 

Theresa Griffin, Georgi Pirinski, Siôn Simon 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a platform a tagjai közül megválasztja 

elnökét és két alelnökét, akik együtt 

alkotják a platform elnökségét, és 

koordinálják annak tevékenységeit, 
 

Or. en 

 

Módosítás  443 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a platform a tagjai közül megválasztja 

elnökét és két alelnökét, akik együtt 

alkotják a platform elnökségét, melynek 

megbízatása egy évre szól, és amely 

újraválasztható, 

Or. en 

 

Módosítás  444 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a platform elnökének 

megválasztásáról szóló határozat, 

Or. en 

 

Módosítás  445 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a platform kétéves programja, amely 

többek között részletesen meghatározza a 

platform feladatait, valamint kétévenkénti 

rendszeres jelentéstételi kötelezettségét, 

b) elfogadja a platform éves és többéves 

programját, amely többek között 

részletesen meghatározza a platform 

feladatait, figyelembe véve a korábbi 

évben/években folytatott tevékenységek 

értékelését, 

Or. en 

 



 

AM\1044250HU.doc 59/69 PE544.465v01-00 

 HU 

Módosítás  446 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A platform munkáját a Bizottság által 

biztosított titkárság támogatja. A titkárság 

készíti elő a platform értekezleteit, 

munkaprogramjait és jelentéseit. 

(4) A platform munkáját a Bizottság által 

biztosított titkárság támogatja. A titkárság 

készíti elő a platform értekezleteit, 

munkaprogramjait és jelentéseit, és 

biztosítja a meghozott döntéseket követő 

intézkedések megfelelő nyomon követését. 

Or. en 

 

Módosítás  447 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A platform uniós szinten a 

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 

Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 

Tanácsnak (EPSCO) és az Európai 

Parlament illetékes bizottságának tartozik 

elszámolással. 

Or. en 

 

Módosítás  448 

Sofia Ribeiro 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A platform éves tevékenységi jelentést 
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nyújt be a Bizottsághoz, az EP illetékes 

bizottságához és a Tanácshoz, amely 

mutatókat tartalmaz a be nem jelentett 

munka uniós és tagállami szinten mért 

arányáról, valamint annak a tagállami 

gazdaságokra gyakorolt hatásáról, 

továbbá tartalmazza e mutatók időbeli 

alakulását. 

Or. pt 

Módosítás  449 

Jeroen Lenaers 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja 

az Európai parlamentet és a Tanácsot a 

platform tevékenységeiről. 

(5) A platform a tevékenységeiről 

rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot, az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

Or. en 

 

Módosítás  450 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja 

az Európai parlamentet és a Tanácsot a 

platform tevékenységeiről. 

(5) A platform és valamennyi tagja 

mindenkor az átláthatóság elvével 

összhangban jár el. Ennek jegyében a 

Bizottság – a platform titkárságának 

szerepében eljárva – éves jelentést tesz 

közzé a platform tevékenységeiről, és azt 

az Európai Parlament és a Tanács elé 

terjeszti. 

Or. en 
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Módosítás  451 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja 

az Európai parlamentet és a Tanácsot a 

platform tevékenységeiről. 

(5) A Bizottság a platform valamennyi 

értekezletét követően ésszerű időn belül 

beszámolót küld az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak a lefolytatott 

megbeszélésekről és a meghozott 

döntésekről. 

Or. fr 

 

Módosítás  452 

Jérôme Lavrilleux 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja 

az Európai parlamentet és a Tanácsot a 

platform tevékenységeiről. 

(5) A Bizottság évente kétszer tájékoztatja 

az Európai Parlamentet – melyet a 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

képvisel – és a Tanácsot a platform 

tevékenységeiről. A Parlamentnek és a 

Tanácsnak az esetleges megjegyzéseiket 

közölniük kell a platformmal. 

Or. fr 

 

Módosítás  453 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja 

az Európai parlamentet és a Tanácsot a 

platform tevékenységeiről. 

(5) A Bizottság évente – és kérésre 

szükség esetén esetileg – tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot a 

platform tevékenységeiről. 

Or. en 

 

Módosítás  454 

Anne Sander 

 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság éves jelentést készít a 

platform tevékenységeinek nyomon 

követése és értékelése céljából, és azt 

továbbítja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 
 

Or. fr 

 

Módosítás  455 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben szükséges, a platform 

együttműködik olyan más releváns uniós 

szintű szakértői csoportokkal és 

bizottságokkal, amelyek munkája a be nem 

jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek 

között említendő elsősorban a vezető 

munkaügyi felügyeleti tisztviselők 

bizottsága (SLIC), a munkavállalók 

kiküldetésével foglalkozó szakértői 

bizottság, a szociális biztonsági rendszerek 

Amennyiben szükséges, a platform 

együttműködik olyan más releváns uniós 

szintű szakértői csoportokkal és 

bizottságokkal, amelyek munkája a be nem 

jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek 

között említendő elsősorban a vezető 

munkaügyi felügyeleti tisztviselők 

bizottsága (SLIC), a munkavállalók 

kiküldetésével foglalkozó szakértői 

bizottság, a szociális biztonsági rendszerek 
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koordinációjával foglalkozó igazgatási 

bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a 

szociális védelemmel foglalkozó bizottság 

és az adóügyi közigazgatási 

együttműködéssel foglalkozó 

munkacsoport. Közös értekezletek is 

szervezhetők. 

koordinációjával foglalkozó igazgatási 

bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a 

szociális védelemmel foglalkozó bizottság 

és az adóügyi közigazgatási 

együttműködéssel foglalkozó 

munkacsoport. A hatékonyabb munka és 

nagyobb hatásfok érdekében közös 

értekezletekre is sor kerül, melyek 

jegyzőkönyvét ésszerű időn belül 

megküldik az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 

Or. fr 

 

Módosítás  456 

Guillaume Balas 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben szükséges, a platform 

együttműködik olyan más releváns uniós 

szintű szakértői csoportokkal és 

bizottságokkal, amelyek munkája a be nem 

jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek 

között említendő elsősorban a vezető 

munkaügyi felügyeleti tisztviselők 

bizottsága (SLIC), a munkavállalók 

kiküldetésével foglalkozó szakértői 

bizottság, a szociális biztonsági rendszerek 

koordinációjával foglalkozó igazgatási 

bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a 

szociális védelemmel foglalkozó bizottság 

és az adóügyi közigazgatási 

együttműködéssel foglalkozó 

munkacsoport. Közös értekezletek is 

szervezhetők. 

Amennyiben szükséges, a platform 

együttműködik olyan más releváns uniós 

szintű szakértői csoportokkal és 

bizottságokkal, amelyek munkája a be nem 

jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek 

között említendő elsősorban a vezető 

munkaügyi felügyeleti tisztviselők 

bizottsága (SLIC), a munkavállalók 

kiküldetésével foglalkozó szakértői 

bizottság, a szociális biztonsági rendszerek 

koordinációjával foglalkozó igazgatási 

bizottság, H5NCP uniós platform, a 

Foglalkoztatási Bizottság, a szociális 

védelemmel foglalkozó bizottság és az 

adóügyi közigazgatási együttműködéssel 

foglalkozó munkacsoport. Közös 

értekezletek is szervezhetők. 

Or. en 

 

Módosítás  457 

Dominique Martin 
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Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben szükséges, a platform 

együttműködik olyan más releváns uniós 

szintű szakértői csoportokkal és 

bizottságokkal, amelyek munkája a be nem 

jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek 

között említendő elsősorban a vezető 

munkaügyi felügyeleti tisztviselők 

bizottsága (SLIC), a munkavállalók 

kiküldetésével foglalkozó szakértői 

bizottság, a szociális biztonsági rendszerek 

koordinációjával foglalkozó igazgatási 

bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a 

szociális védelemmel foglalkozó bizottság 

és az adóügyi közigazgatási 

együttműködéssel foglalkozó 

munkacsoport. Közös értekezletek is 

szervezhetők. 

Amennyiben szükséges, a platform 

együttműködik olyan más releváns uniós 

szintű szakértői csoportokkal és 

bizottságokkal, amelyek munkája a be nem 

jelentett/bújtatott munkavégzéshez 

kötődik; ezek között említendő elsősorban 

a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők 

bizottsága (SLIC), a munkavállalók 

kiküldetésével foglalkozó szakértői 

bizottság, a szociális biztonsági rendszerek 

koordinációjával foglalkozó igazgatási 

bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a 

szociális védelemmel foglalkozó bizottság 

és az adóügyi közigazgatási 

együttműködéssel foglalkozó 

munkacsoport. Közös értekezletek is 

szervezhetők. 

Or. fr 

 

Módosítás  458 

Jutta Steinruck 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezenfelül a platform megvizsgálja egy a 

munkavédelmi szabályokkal való 

visszaéléssel és a be nem jelentett 

munkával kapcsolatos határokon átnyúló 

ügyekben illetékes európai ügynökség 

létrehozásának a lehetőségét, melynek 

feladatai magában foglalhatnák a 

postafiókcégek felkutatását, a nemzetközi 

szolgáltatók felügyeletét, továbbképzési 

programok létrehozását a munkaügyi 

felügyeletek ellenőrei számára, a 

szabályok kijátszása újszerű módjainak 
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felderítését és határokon átnyúló 

ellenőrzések megszervezését. 

Or. de 

 

Módosítás  459 

Anne Sander 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A platformnak együtt kell működnie az 

európai foglalkoztatási szolgálat (EURES) 

hálózatával és elő kell mozdítania annak 

fejlődését, hiszen a megüresedett 

munkahelyekről való szélesebb körű 

tájékozottság a regisztrált foglalkoztatás 

arányának növekedéséhez vezethet. 

Or. fr 

Módosítás  460 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon, Renate Weber 

 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A platform lehetőség szerint tartózkodik 

az ezen egyéb szervek által elvégzett 

munka ismételt elvégzésétől, és ehelyett 

egyeztetést folytat velük az információk 

megosztása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  461 

Thomas Mann 

 



 

PE544.465v01-00 66/69 AM\1044250HU.doc 

HU 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a platform tevékenységével 

összefüggésben megtéríti a tagok, a 

megfigyelők és a meghívott szakértők 

utazási költségekeit, valamint adott esetben 

ellátási költségeit. 

A Bizottság a platform tevékenységével 

összefüggésben megtéríti a meghívott 

szakértők utazási költségekeit, valamint 

adott esetben ellátási költségeit. 

Or. de 

 

Módosítás  462 

Sven Schulze 

 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a határozat hatályba lépését 

követő négy év elteltével jelentést nyújt be 

a határozat alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának. A jelentés 

különösen azt vizsgálja, hogy milyen 

mértékben járult hozzá a platform a 2. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez, illetve hajtotta végre a 3. 

cikkben és a platform munkaprogramjában 

meghatározott feladatokat. 

A Bizottság a határozat hatálybalépése 

után négy évvel elkészítendő jelentésében 

megvizsgálja, hogy a 2. cikkben foglalt 

célkitűzések teljesültek-e, a 3. cikkben 

leírt küldetés megvalósult-e, a 4. cikkben 

kifejtett feladatokat végrehajtották-e, és 

hogy a platformnak folytatnia kell-e a 

munkáját. A jelentésben szükség esetén 

változtatásokat javasolhat a platform 

munkáját érintően, illetve ajánlás 

formájában javasolhatja a 

tevékenységeinek beszüntetését. 

 A jelentést az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának küldi meg. 

Or. de 

Módosítás  463 

Romana Tomc 

 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a határozat hatályba lépését 

követő négy év elteltével jelentést nyújt be 

a határozat alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának. A jelentés 

különösen azt vizsgálja, hogy milyen 

mértékben járult hozzá a platform a 2. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez, illetve hajtotta végre a 3. 

cikkben és a platform munkaprogramjában 

meghatározott feladatokat. 

A Bizottság a határozat hatálybalépését 

követő négy év elteltével jelentést nyújt be 

az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 

határozat alkalmazásáról és az általa 

teremtett hozzáadott értékről, amelyben 

szükség szerint javasolhatja a határozat 

módosítását vagy visszavonását. A jelentés 

különösen azt vizsgálja, hogy a platform 

milyen mértékben járult hozzá a 2. cikkben 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

hogyan valósította meg a 4. cikkben 

szereplő kezdeményezéseket, és hogy 

hogyan kezelte a platform 

munkaprogramjában meghatározott 

prioritásokat. 

Or. en 

 

Módosítás  464 

Georgi Pirinski 

 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a határozat hatályba lépését 

követő négy év elteltével jelentést nyújt be 

a határozat alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának. A jelentés 

különösen azt vizsgálja, hogy milyen 

mértékben járult hozzá a platform a 2. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez, illetve hajtotta végre a 3. 

cikkben és a platform munkaprogramjában 

meghatározott feladatokat. 

A Bizottság a határozat hatálybalépését 

követő négy év elteltével, a platformmal 

folytatott konzultációt követően jelentést 

nyújt be a határozat alkalmazásáról az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A 

jelentés különösen azt vizsgálja, hogy 

milyen mértékben járult hozzá a platform a 

2. cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez, illetve hajtotta végre a 3. 

cikkben és a platform munkaprogramjában 

meghatározott feladatokat. 
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Or. en 

 

Módosítás  465 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a határozat hatályba lépését 

követő négy év elteltével jelentést nyújt be 

a határozat alkalmazásáról az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának. A jelentés 

különösen azt vizsgálja, hogy milyen 

mértékben járult hozzá a platform a 2. 

cikkben meghatározott célkitűzések 

eléréséhez, illetve hajtotta végre a 3. 

cikkben és a platform munkaprogramjában 

meghatározott feladatokat. 

A Bizottság – a platform titkárságaként 

betöltött szerepében eljárva – a határozat 

hatálybalépését követő négy év elteltével, 

a platformmal folytatott konzultációt 

követően jelentést nyújt be a határozat 

alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának. A jelentés különösen azt 

vizsgálja, hogy milyen mértékben járult 

hozzá a platform a 2. cikkben 

meghatározott célkitűzések eléréséhez, 

illetve hajtotta végre a 3. cikkben és a 

platform munkaprogramjában 

meghatározott feladatokat. A jelentés 

feltárja továbbá a platform munkájában 

fellelhető hiányosságokat és javítási 

lehetőségeket. 

Or. en 

 

Módosítás  466 

Terry Reintke 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Határozatra irányuló javaslat 

11 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk 

 Jogvédelem 
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 Azok a személyek, akik – közvetlenül vagy 

nemzeti végrehajtó hatóságokon keresztül 

– a be nem jelentett munkavégzés eseteire 

hívják fel a platform figyelmét, 

védelemben részesülnek a munkáltatójuk 

általi bármilyen kedvezőtlen bánásmóddal 

szemben. 

Or. en 

 


