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Módosítás 1
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel három olyan jogállás létezik, 
amely nemzetközi védelemben részesül, ez 
pedig a menekültstátusszal rendelkező, a 
menedékkérő és a kiegészítő védelemre 
jogosult személy; mivel a társadalmi 
befogadással és a munkaerő-piaci 
integrációval kapcsolatos szakpolitikákat 
az ő egyedi igényeikhez kell igazítani, és 
biztosítani kell, hogy az állampolgárokkal 
egyenlő bánásmódban részesüljenek;

Or. en

Módosítás 2
France Jamet

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az EU hatáskörébe tartozik, 
hogy meghatározza a többek közt 
családegyesítés céljából az egyes 
tagállamokba belépő vagy ott tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
belépésének és tartózkodásának feltételeit; 
mivel továbbra is a tagállamok hatáskörébe 
tartozik annak meghatározása, hogy hány 
harmadik országbeli állampolgárt 
engednek be munkavállalás céljából;

A. mivel kizárólag a tagállamok 
hatáskörébe tartozik annak meghatározása, 
hogy hány harmadik országbeli 
állampolgárt engednek be munkavállalás 
céljából;

Or. fr
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Módosítás 3
Anne Sander

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az EU hatáskörébe tartozik, 
hogy meghatározza a többek közt 
családegyesítés céljából az egyes 
tagállamokba belépő vagy ott tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
belépésének és tartózkodásának feltételeit; 
mivel továbbra is a tagállamok hatáskörébe 
tartozik annak meghatározása, hogy hány 
harmadik országbeli állampolgárt 
engednek be munkavállalás céljából;

A. mivel az EU hatáskörébe tartozik, 
hogy meghatározza a többek közt 
családegyesítés céljából az egyes 
tagállamokba belépő vagy ott tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
belépésének és tartózkodásának feltételeit; 
mivel továbbra is a tagállamok hatáskörébe 
tartozik annak meghatározása, hogy hány 
harmadik országbeli állampolgárt 
engednek be munkavállalás céljából saját 
befogadóképességüktől függően;

Or. fr

Módosítás 4
Lukas Mandl

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az EU hatáskörébe tartozik, 
hogy meghatározza a többek közt 
családegyesítés céljából az egyes 
tagállamokba belépő vagy ott tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
belépésének és tartózkodásának feltételeit; 
mivel továbbra is a tagállamok hatáskörébe 
tartozik annak meghatározása, hogy hány 
harmadik országbeli állampolgárt 
engednek be munkavállalás céljából;

A. mivel az EU hatáskörébe tartozik, 
hogy meghatározza a többek közt 
családegyesítés céljából az egyes 
tagállamokba belépő vagy ott tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
belépésének és tartózkodásának feltételeit; 
mivel továbbra is kizárólag a tagállamok 
hatáskörébe tartozik annak meghatározása, 
hogy hány harmadik országbeli 
állampolgárt engednek be munkavállalás 
céljából;

Or. en
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Módosítás 5
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a tagállamok, a helyi és 
regionális hatóságok, a szociális 
partnerek, a civil társadalom és a nem 
kormányzati szervezetek közötti többszintű 
együttműködésre van szükség ahhoz, hogy 
egyesíthessék erőfeszítéseiket, és szembe 
tudjanak nézni azokkal a kihívásokkal, 
amelyek a munkaerő-piaci integrációs 
folyamatok során felmerülhetnek; mivel a 
szociális partnerek, az aktív önkéntes 
szervezetek és a nem kormányzati 
szervezetek politikai döntéshozatali 
folyamatokban való részvétele és az ilyen 
folyamatokba történő bevonása 
elengedhetetlen;

Or. en

Módosítás 6
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az egyik tagállamból a 
másikba kiküldött harmadik országbeli 
állampolgárok száma az elmúlt években 
jelentősen megnövekedett; mivel az egy 
adott uniós tagállamban munkavállalási 
és tartózkodási engedélyt szerző harmadik 
országbeli munkavállalót a munkáltatója 
kiküldheti bármely másik uniós 
tagállamba;

Or. en
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Módosítás 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a személyek szabad mozgása 
élénkíti a tagállamok gazdaságait azáltal, 
hogy lehetővé teszi a készségkínálat 
eredményes összehangolását az uniós 
piaci készségkereslettel és az üres 
álláshelyekkel;

Or. en

Módosítás 8
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel továbbra is a tagállamok 
hatáskörébe tartozik annak 
meghatározása, hogy hány harmadik 
országbeli állampolgárt engednek be 
munkavállalás céljából, és a tagállamok 
határozzák meg a tartózkodási és 
munkavállalási engedélyek kiadását; 
mivel a kritériumok és a gyakorlatok 
tekintetében jelentős különbségek vannak 
a tagállamok között;

Or. en

Módosítás 9
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a munkaerőpiac és a 
szociálpolitika döntő szerepet játszik a 
munkaerő-migrációban;

B. mivel a szociál-, foglalkoztatás-, 
migrációs, lakhatási, egészség-, oktatás- 
és képzési politikák döntő szerepet 
játszanak a harmadik országbeli 
állampolgárok munkaerő-piaci 
integrációjában; mivel e különböző 
szakpolitikai területek összehangolása ez 
idáig még nem történt meg, és továbbra is 
kihívást jelent az EU számára; mivel 
szakpolitikai koherenciára és horizontális 
koordinációra van szükség az 
elszigeteltség megakadályozásához és a 
munkaerő-piaci integrációval kapcsolatos 
valós igények és megoldások 
tükrözéséhez;

Or. en

Módosítás 10
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a munkaerőpiac és a 
szociálpolitika döntő szerepet játszik a 
munkaerő-migrációban;

B. mivel a munkaerőpiac és a 
szociálpolitika döntő szerepet játszik a 
munkaerő-migrációban; mivel a 
munkavállalási lehetőség az uniós és a 
nem uniós állampolgárok számára 
egyaránt sokkal erősebb ösztönzést jelent 
a migráció tekintetében, mint a jólét;

Or. en

Módosítás 11
Lukas Mandl
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a munkaerőpiac és a 
szociálpolitika döntő szerepet játszik a 
munkaerő-migrációban;

B. mivel a munkaerőpiac és a 
szociálpolitika döntő szerepet játszik a 
törvényes munkaerő-migrációban; mivel az 
EU-nak erősebbé kell válnia a képzett 
szakemberekért folytatott világszintű 
versenyben;

Or. en

Módosítás 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel 2019-ben az EU 27 
tagállamában a foglalkoztatási ráta a 20–
64 évesek körében 64,4% volt az EU-n 
kívül születettek, 73,9% az EU-ban 
születettek, és 75,3% a valamely más 
uniós tagállamban születettek esetében1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Módosítás 13
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a nők és a kiskorúak egyedi 
védelmet igényelnek; mivel a harmadik 
országbeli állampolgárok társadalmi 
befogadásával és a munkaerő-piaci 
integrációjával kapcsolatos valamennyi 
szakpolitikának magában kell foglalnia a 
nemek közötti egyenlőséggel és a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos 
szempontokat is;

Or. en

Módosítás 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az EU széttöredezett 
migrációs politikája jelentősen korlátozza 
a vállalkozásokat abban, hogy 
kihasználják azt a vonzerőt, amit az uniós 
belső piac jelent a harmadik országbeli 
állampolgárok számára;

Or. en

Módosítás 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel 2019-ben az EU 27 
tagállamában a munkanélküliségi ráta a 
20–64 évesek körében 12,3% volt az EU-n 
kívül születettek, 6% az EU-ban 



PE657.374v01-00 10/80 AM\1213377HU.docx

HU

születettek, és 7,3% a valamely más uniós 
tagállamban születettek esetében1b;
__________________
1b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Módosítás 16
France Jamet

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – 
a kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

törölve

Or. fr

Módosítás 17
Anne Sander

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 

C. mivel a demográfiai változások 
miatt a munkaerőpiac egyes ágazatai 
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elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – 
a kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

fokozatosan a szakképzett munkaerő 
hiányával szembesülhetnek;

Or. fr

Módosítás 18
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes, 
Radan Kanev

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – a 
kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak – a 
időskorú eltartottak aránya a 2016-os 
29,6%-ról várhatóan 2070-re 51,2%-ra 
fog emelkedni1a –, mennyiségi hiány is 
tapasztalható, azaz – a kínálatnak a keresett 
készségek és ismeretek tekintetében 
történő összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

__________________
1a Európai Bizottság (2018). The 2018 
Ageing Report: economic and budgetary 
projections for the 28 EU Member States 
(A népesség elöregedéséről szóló 2018. évi 
jelentés: gazdasági és költségvetési 
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kilátások az EU 28 tagállamában). 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Módosítás 19
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – a 
kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – a 
kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni, főként a kevésbé vonzó 
ágazatokban, mint például az ápolás-
gondozás;

Or. en

Módosítás 20
Lukas Mandl

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
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elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – a 
kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – a 
kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni bizonyos ágazatokban;

Or. en

Módosítás 21
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – 
a kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

C. mivel az elöregedő népesség 
növekedésével, és a jelenlegi 
világjárványhoz hasonló egyéb társadalmi 
és gazdasági tényezőkkel jellemzett 
demográfiai tendencia fokozatosan 
hiányokat idéz elő a munkaerőpiacon, ami 
megnehezíti a megfelelően képzett 
munkavállalók megtalálását konkrét 
pozíciók betöltésére; mivel az EU eltérő 
háttérrel, ismeretekkel és készségekkel 
rendelkező migránsokat vonz, ami 
hozzájárulhat az uniós munkaerőpiacon 
fennálló hiányok megszüntetéséhez;

Or. en

Módosítás 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani



PE657.374v01-00 14/80 AM\1213377HU.docx

HU

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, azaz – a 
kínálatnak a keresett készségek és 
ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítésektől függetlenül – általános 
hiány mutatkozik azon személyek 
számában, akik hajlandóak és képesek 
munkát vállalni;

C. mivel a demográfiai változások 
fokozatosan minőségi hiányokat idéznek 
elő a munkaerőpiacon, ami megnehezíti a 
megfelelően képzett munkavállalók 
megtalálását, és mivel a demográfiai 
trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, 
mennyiségi hiány is tapasztalható, 
különösen az olyan stratégiai jelentőségű 
területeken, mint a mesterséges 
intelligencia és az IKT, ami általános 
eltéréshez vezet a piacon elérhető 
munkahelyek, és a munkavállalók 
készségei és kompetenciái között;

Or. en

Módosítás 23
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a munkaerőpiacon 
tapasztalható mennyiségi és minőségi 
hiányosságok különösen az olyan egyedi 
ágazatokban vannak jelen, mint az 
egészségügyi és ápolási szolgáltatások, az 
építőipar, a takarítási és a mezőgazdasági 
ágazat;

Or. en

Módosítás 24
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az Eurofound szerint a 
külföldi háttérrel rendelkező 
munkavállalók felülreprezentáltak az 
olyan ágazatokban, ahol az alacsonyabb 
képzettségű munkaerő dominál, ideértve 
például a kereskedelmet és a vendéglátást, 
a közlekedési ágazatot, az építőipart és 
agrár-élelmiszeripari ágazatot, továbbá az 
olyan egyéb szolgáltatásokat, mint például 
az otthoni és a tartós ápolás-gondozás;

Or. en

Módosítás 25
Mounir Satouri

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a jogszerű migrációra 
vonatkozó, jelenleg hatályban lévő uniós 
jogszabályok, mint az idénymunkásokról 
szóló irányelv és a kékkártya-irányelv 
elégtelennek bizonyultak abban a 
tekintetben, hogy nem képesek biztosítani 
a migráns munkavállalók jogainak 
tiszteletben tartását és a velük szembeni 
egyenlő bánásmódot, illetve a munkaerő-
piaci igények kielégítését;

Or. en

Módosítás 26
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a harmadik országbeli 
állampolgárok fontos szerepet játszanak 
Európa demográfiai tendenciáinak 
alakításában, az üres álláshelyek 
betöltésében, valamint a 
munkahelyteremtés és növekedés 
fellendítésében az EU-ban; hangsúlyozza, 
a harmadik országbeli állampolgárok 
szabad mozgáshoz való jogának 
korlátozása súlyosan akadályozhatja az 
EU gazdasági növekedését;

Or. en

Módosítás 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a Covid19-világjárvány és 
annak lehetséges gazdasági 
következményei hatással lehetnek az 
Európába irányuló jogszerű munkaerő-
migrációra;

Or. en

Módosítás 28
Radan Kanev

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az a tény, hogy több európai 
országban is csökken a termékenység, 
ahhoz vezet, hogy sokkal kevesebb a 
munkaerő-piacra belépők száma;
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Or. en

Módosítás 29
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel az Eurofound szerint az első 
generációs migráns munkavállalók 
általában felülreprezentáltak az olyan, 
szakképzettséget nem igénylő 
foglalkozások, mint a portások, a 
gondnokok, a futárok és a takarítók 
körében, a szakemberek és a vezető 
beosztásúak (például orvosok, ügyvédek, 
tudósok és mérnökök) körében pedig 
alulreprezentáltak;

Or. en

Módosítás 30
Mounir Satouri

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a Covid19-válság ismételten 
rávilágított a gazdaság bizonyos 
ágazataiban, mint például az 
élelmiszergyártásban és a 
mezőgazdaságban foglalkoztatott migráns 
munkavállalók túlnyomó részét érintő 
kizsákmányoló munka- és lakhatási 
körülményekre;

Or. en
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Módosítás 31
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel az Eurofound kutatásának 
eredményei azt mutatják, hogy egyebek 
mellett a nyelvi készségek hiánya és a 
képesítések elismerésének hiánya a 
legfőbb akadályai annak, hogy különösen 
az első generációs migránsok a 
képesítéseiknek megfelelő munkát 
szerezzenek;

Or. en

Módosítás 32
Mounir Satouri

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel a jelenlegi szükséghelyzeti 
időszakban mezőgazdasági dolgozók ezrei 
élnek kritikus körülmények között, ami azt 
jelenti, hogy több ezren laknak 
elkülönítve, rossz higiéniai 
körülményekkel rendelkező lakásokban 
jogcím nélküli lakáshasználóként, a 
kiutasítástól való állandó félelemben;

Or. en

Módosítás 33
Mounir Satouri

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a munkaerőhiány azt 
igazolja, hogy teljes ágazatok függenek 
nagymértékben a migráns 
munkavállalóktól, akik közül sokan nem 
rendelkeznek a szükséges iratokkal, és 
gyakran válnak kizsákmányolás és 
toborzók („gangmaster”) általi 
visszaélések áldozatává;

Or. en

Módosítás 34
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a nyelvtanfolyamoknak 
kulcsfontosságú szerepük van a harmadik 
országokból származó migránsok sikeres 
munkaerő-piaci integrációjában;

Or. en

Módosítás 35
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ce. mivel a hátrányos helyzetű és 
korlátozott erőforrásokkal rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárok 
számára a nyelvi, oktatási és intézményi 
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tényezők mellett a hátrányos 
megkülönböztetés jelenti az aktív 
munkaerő-piaci részvétel legnagyobb 
akadályát;

Or. en

Módosítás 36
Mounir Satouri

Véleménytervezet
C e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ce. mivel a képzett munkaerő hiánya 
gyakran a megfelelő szerződéses feltételek 
és a vonzó karrierlehetőségek hiányának 
közvetlen következménye;

Or. en

Módosítás 37
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cf. mivel az Eurofound kutatása arra 
a megállapításra jutott, hogy a migránsok 
munkaerő-piaci integrációja 
szempontjából nagyobb szerepe van a 
származási régiónak, mint a migráns 
státusznak; mivel Észak-Amerika 
kivételével a világ valamennyi régiójából 
érkező bevándorlók valószínűsíthetően 
alacsonyabb szintű munkát kapnak, mint 
a helyi lakosság; mivel az adatok 
általánosságban arra utalnak, hogy nem 
történik meg automatikusan a 
bevándorlók és leszármazottaik fokozatos 
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asszimilálódása a helyi lakossággal 
azonos foglalkoztatási viszonyokba, és 
számos esetben fordul elő, hogy bizonyos 
régiókból származó egyének tartósan 
hátrányos helyzetbe kerülnek;

Or. en

Módosítás 38
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cg. mivel az Eurofound kutatása 
szerint a vállalkozásindítás elősegítése a 
migránsok körében vezető szerepet 
teremthet számukra szociális téren, és a 
megfelelő szakpolitikai kezdeményezések 
révén munkahelyeket teremthet;

Or. en

Módosítás 39
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
C h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ch. mivel a munkaerő-piaci 
integrációval és a munkaerőpiacra való 
belépéssel kapcsolatban folyamatos 
megbeszélések zajlanak a közös európai 
menekültügyi rendszeren (KEMR) belül 
arról, hogy kilenc hónapról hat hónapra 
csökkentsék azt a maximális időt, ameddig 
a menedékkérőknek várniuk kell a 
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munkaerőpiacra való belépésre;

Or. en

Módosítás 40
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó 
migránsok közül a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező munkavállalók 
csupán 25%-a választott uniós úti célt1;

törölve

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=HU

Or. en

Módosítás 41
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó 
migránsok közül a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező munkavállalók 

törölve
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csupán 25%-a választott uniós úti célt1;
__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=HU

Or. en

Módosítás 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó 
migránsok közül a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező munkavállalók 
csupán 25%-a választott uniós úti célt1;

D. mivel a Covid19-válság rámutatott, 
hogy a migráns munkavállalók jelentősen 
hozzájárulnak az európai gazdaságok 
támogatásához, a közszolgáltatásokhoz és 
a munkaerőhiány kezeléséhez; mivel az 
EU-ban az elengedhetetlen 
munkahelyeken dolgozó kulcsfontosságú 
munkavállalók 13%-a migráns, az ilyen 
szakmákban dolgozó migráns 
munkavállalók aránya számos országban 
(Olaszországban, Belgiumban, 
Németországban, Svédországban és 
Ausztriában) közel 20%, és egyes 
kulcsfontosságú ágazatokban – például a 
háztartási munkák ágazatában és az 
építőiparban a kulcsfontosságú 
munkavállalók egyharmada migráns1a;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=HU

1a Institute of Labour Economics 
„Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe's COVID-19 
Response” (Institute of Labour 
Economics: A kulcsfontosságú 
bevándorló munkavállalók hozzájárulása 
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a Covid19-járványra való uniós 
reagáláshoz) 

Or. en

Módosítás 43
Lukas Mandl

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó migránsok 
közül a magas iskolai végzettséggel 
rendelkező munkavállalók csupán 25%-a 
választott uniós úti célt1;

D. mivel az EU-nak átláthatóbb és 
lényegesebb tájékoztatást kellene 
nyújtania a képzett, legálisan belépő 
migránsok számára; mivel a 2015 és 2016 
közötti időszakban az OECD-országokban 
tartózkodó migránsok közül a magas 
iskolai végzettséggel rendelkező 
munkavállalók csupán 25%-a választott 
uniós úti célt1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=HU

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=HU

Or. en

Módosítás 44
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó migránsok 
közül a magas iskolai végzettséggel 
rendelkező munkavállalók csupán 25%-a 
választott uniós úti célt1;

D. mivel az EU kevesebb magas 
végzettségű harmadik országbeli 
állampolgárt vonz, mint az úti célként 
választott többi OECD-ország; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó migránsok 
közül a magas iskolai végzettséggel 
rendelkező munkavállalók csupán 25%-a 
választott uniós úti célt1;
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__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=HU

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=HU

Or. en

Módosítás 45
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó migránsok 
közül a magas iskolai végzettséggel 
rendelkező munkavállalók csupán 25%-a 
választott uniós úti célt1;

D. mivel az EU által vonzott 
migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint 
kellene, illetve képzettségük nem 
igazolható, tekintettel az EU nemzetközi 
színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 
2015 és 2016 közötti időszakban az 
OECD-országokban tartózkodó migránsok 
közül a magas iskolai végzettséggel 
rendelkező munkavállalók csupán 25%-a 
választott uniós úti célt1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=HU

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=HU

Or. en

Módosítás 46
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel nincs olyan uniós jogszabály 
és szakpolitika, amely széles körben 
lefedné az alacsony és középszintű 
képzettséggel rendelkező migránsokat (az 
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idénymunkások kivételével); mivel a 
harmadik országbeli állampolgárok 
jogszerű belépésével, tartózkodásával és 
munkavállalásával foglalkozó uniós 
szakpolitikai és jogi keretrendszereket 
„Unió-szerte széttagoltság, 
jogbizonytalanság és a migránsok 
jogállásának több szintje” jellemzi 1b ; 
mivel a Bizottság 2019 márciusában 
közzétett, „Fitness check on legal 
migration” (A legális migráció 
célravezetőségi vizsgálata) című 
kiadványa kihangsúlyozza azokat a 
jelentős akadályokat, amelyekkel a 
munkaerő iránti megnövekedett kereslet 
ellenére az alacsony és közepes szintű 
képzettséggel rendelkező munkavállalók a 
legális migrációs lehetőségek tekintetében 
szembesülnek;
__________________
1b Carrera, Geddes és Guild, (2017: 184). 
Pathways towards legal migration into the 
EU: reappraising concepts, trajectories 
and policies (Az EU-ba irányuló legális 
migrációs lehetőségek: a koncepciók, az 
ütemtervek és a szakpolitikák 
felülvizsgálata).
1c Európai Bizottság (2019). Legal 
Migration Fitness Check (A legális 
migráció célravezetőségi vizsgálata). 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Módosítás 47
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a Covid19-válság rámutatott, 
hogy a migráns munkavállalók jelentősen 
hozzájárulnak az európai gazdaságok 
támogatásához, a közszolgáltatásokhoz és 
a munkaerőhiány kezeléséhez; mivel az 
EU-ban az elengedhetetlen 
munkahelyeken dolgozó kulcsfontosságú 
munkavállalók 13%-a migráns, az ilyen 
szakmákban dolgozó migráns 
munkavállalók aránya számos országban 
(Olaszországban, Belgiumban, 
Németországban, Svédországban és 
Ausztriában) közel 20%, és egyes 
kulcsfontosságú ágazatokban – például a 
háztartási munkák ágazatában és az 
építőiparban a kulcsfontosságú 
munkavállalók egyharmada migráns1a;
__________________
1a Institute of Labour Economics 
„Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe's COVID-19 
Response” (Institute of Labour 
Economics: A kulcsfontosságú 
bevándorló munkavállalók hozzájárulása 
a Covid19-járványra való uniós 
reagáláshoz) 

Or. en

Módosítás 48
France Jamet

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. figyelembe véve, hogy a 
legmagasabb végzettséggel rendelkezők 
legális bevándorlása megállítja a küldő 
országok vérkeringését és súlyos akadályt 
gördít gazdasági és társadalmi fejlődésük 
elé, mivel megfosztja őket vezetőiktől;
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Or. fr

Módosítás 49
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel növekszik azoknak a 
munkaadóknak az aránya, akik 
nehézségekről számolnak be az üres 
álláshelyek betöltése tekintetében: ez az 
arány átlagosan meghaladja a 40%-ot1c;
__________________
1c https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. pl

Módosítás 50
Radan Kanev

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az Unió nem használja ki 
kellő mértékben a tagállamok 
munkavállalóinak szabad mozgását és a 
munkavállalói mobilitást;

Or. en

Módosítás 51
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel a Bizottság 2019 
márciusában közzétett, „Fitness check on 
legal migration” (A legális migráció 
célravezetőségi vizsgálata) című 
kiadványa kiemeli az EU-ba irányuló 
munkaerő-migráció ágazati megközelítése 
által okozott kihívást, mivel ez a 
megközelítés a munkavállalók képesítési 
szintjétől függően különböző jogokat és 
szabályokat állapít meg, ami pedig 
félreértéshez és hátrányos 
megkülönböztetéshez vezethet a 
munkavállalók körében;
__________________
1d Európai Bizottság (2019). Legal 
Migration Fitness Check (A legális 
migráció célravezetőségi vizsgálata). 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows.

Or. en

Módosítás 52
Radan Kanev

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel az Unió és a tagállamok nem 
használják ki kellő mértékben azoknak az 
embereknek, például a menekülteknek és 
az újraegyesített családok tagjainak a 
munkáját, akik már legálisan 
tartózkodnak az EU-ban, és nem 
biztosítják számukra a munkaerő-piaci 
készségeik kihasználásához szükséges 
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mobilitási lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel a munkával kapcsolatos 
okok miatt elvándorló uniós 
állampolgárok közül sokan vállalnak a 
képesítésükhöz képest alacsonyabb szintű 
munkát;

Or. pl

Módosítás 54
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel a Global Skills Partnership 
elnevezésű kezdeményezés, amelyet abból 
a célból hoztak létre, hogy a migrációs 
nyomást a származási és a célország 
számára egyaránt kézzelfogható és 
kölcsönös előnyökké kovácsolja, lehetővé 
teszi a készségkeresletnek pontosan 
megfelelő munkaerő vonzását; mivel a 
munkaerő-migrációval kapcsolatos 
innovatív európai kísérleti projektek már 
beépítették a Global Skills Partnership 
elnevezésű kezdeményezés legfőbb 
alapelveit annak szellemében, hogy 
ösztönözzék a fenntartható fejlődési 
célokban meghatározott észak-dél 
együttműködést, és egyre több esetben 
igazolják, hogy a legális munkaerő-
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migrációs lehetőségek pozitív 
eredményeket hoznak;

Or. en

Módosítás 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel az EU-ban foglalkoztatott, 
magasan képzett harmadik országbeli 
állampolgárok 40%-a dolgozik a 
képesítéséhez képest alacsonyabb szintű 
munkakörben1d;
__________________
1d https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

Módosítás 56
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
D d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dd. mivel a Covid19-válság rámutatott, 
hogy a migráns munkavállalók jelentősen 
hozzájárulnak az európai gazdaságok 
támogatásához, a közszolgáltatásokhoz és 
a munkaerőhiány kezeléséhez; mivel az 
EU-ban az elengedhetetlen 
munkahelyeken dolgozó kulcsfontosságú 
munkavállalók 13%-a migráns, az ilyen 
szakmákban dolgozó migráns 
munkavállalók aránya számos országban 
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közel 20%, és egyes kulcsfontosságú 
ágazatokban – például a háztartási 
munkák ágazatában és az építőiparban a 
kulcsfontosságú munkavállalók 
egyharmada migráns 1e;
__________________
1e Fasani & Mazza (2020): „Immigrant 
Key Workers: their contribution to 
Europe's COVID19 response” (A 
kulcsfontosságú bevándorló 
munkavállalók hozzájárulása a Covid19-
járványra való uniós reagáláshoz). 
https://www.iza.org/publications/pp/155

Or. en

Módosítás 57
France Jamet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az EU-ban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása;

törölve

Or. fr

Módosítás 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
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Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az EU-ban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása;

Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az EU-ban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása, és hangsúlyozza, 
hogy a munkaerő-piaci kihívásokra való 
hivatkozás nem vezethet az illegális 
migráció támogatásához;

Or. en

Módosítás 59
Samira Rafaela

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az EU-ban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az EU-ban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása; ez magában foglalja 
az inkluzív előírásokat, az egyenlő 
lehetőségeket és az egyenlő bánásmódot 
is.

Or. en

Módosítás 60
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az EU-ban jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 79. 
cikkével összhangban az EU-nak olyan 
migrációs politikát kell folytatnia, 
amelynek célja az Európában tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárokkal 
szembeni tisztességes és egyenlő 
bánásmód, valamint a megfelelő 
munkakörülményeik és béreik biztosítása;

Or. en

Módosítás 61
France Jamet

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kívánatosnak tartja, hogy a 
bevándorlás ne szabállyá, hanem olyan 
kivétellé váljon, amely kompenzálja a 
munkahelyek kínálata és kereslete közötti 
egyensúlyhiányt; hangsúlyozza, hogy a 
születéspárti politika hosszú távon sokkal 
hatékonyabb, és nincs hatása az európai 
államok kohéziójára és biztonságára; 
emlékeztet arra, hogy a migrációt a 
legszegényebb országok fejlesztési 
eszközének is kell tekinteni az ingázó 
migráció fogalmának alkalmazásával; 
szorgalmazza, hogy a legális migráció 
irányadó elvei olyanok legyenek, hogy az 
emberek csak egy új technika vagy 
készség elsajátítása miatt érkezzenek egy 
európai állam területére, mielőtt 
visszatérnek hazájukba;

Or. fr
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Módosítás 62
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy egyes harmadik 
országbeli állampolgárokat kizárólag 
kiküldés céljából alkalmaznak; 
hangsúlyozza, hogy a harmadik országbeli 
állampolgárok egy adott tagállam által 
valamely másik tagállamba történő 
(ismételt) kiküldése azt eredményezi, hogy 
a fogadó tagállam nem tudja 
meghatározni az országban dolgozó 
harmadik országbeli állampolgárok 
létszámát és személyazonosságát; 
hangsúlyozza továbbá, hogy ezek a 
kiküldött harmadik országbeli 
munkavállalók gyakran kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülnek, mivel az engedélyük a 
munkaszerződéshez kötődik, és ezért az 
engedély tekintetében a munkáltatójuktól 
függenek;

Or. en

Módosítás 63
Lukas Mandl

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a strukturált 
bevándorláspolitikának már a származási 
országban el kell kezdődnie 
nyelvtanfolyamok, illetve a származási 
ország értékeiről és jogrendszeréről szóló 
kurzusok megtartásával; hangsúlyozza, 
hogy a bürokratikus eljárásoknak 
lehetővé kell tenniük a legálisan belépő 
migránsok számára, hogy előtérbe 
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helyezzék a bennük rejlő lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 64
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet „A határt átlépő 
munkavállalók és idénymunkások európai 
védelméről a Covid19-válsággal 
összefüggésben” című, 2020. június 19-i 
európai parlamenti állásfoglalásra;

Or. en

Módosítás 65
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek 
gondozása és a tartós ápolás-gondozás 
terén – növelik a munkavállalók iránti 
keresletet;

2. kiemeli, hogy a demográfiai 
változások megnövekedése, a gyorsan 
változó globális és digitális munkaerő-
piaci környezet, és a példa nélküli 
Covid19-válság miatt bizonyos 
ágazatokban és szakmákban erős a 
munkavállalók iránti kereslet;

Or. en

Módosítás 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák azokat a szakpolitikákat, 
amelyek segítik a migránsok munkaerő-
piaci belépését és a munkavállalók 
elismerését a fent említett ágazatokban és 
szakmákban; ezeknek a szakpolitikáknak 
az ideiglenes munkát vállaló, legálisan 
belépő migránsok segítésére is ki kell 
terjedniük;

Or. en

Módosítás 67
France Jamet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet; 
megállapítja, hogy a kevésbé vonzó 
fizetések csökkentik e szakmák értékét, és 
hogy a jobb javadalmazás hatékonyabb 
lenne, mint a bevándorláshoz való 
folyamodás;

Or. fr

Módosítás 68
Miriam Lexmann
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet; 
hangsúlyozza, hogy vonzani kell azokat a 
magasan képzett munkavállalókat, akik 
képesek betölteni a hiányt ezekben a 
konkrét munkaerő-piaci ágazatokban;

Or. en

Módosítás 69
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások, az öregedő társadalom és a 
munkaerő-piaci hiányok bizonyos 
ágazatokban és szakmákban – például a 
háztartási munkák és az ápolás-gondozás 
terén – növelik a migráns munkavállalók 
iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 70
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
és munkaerő-piaci változások bizonyos 
ágazatokban és szakmákban – például az 
ápolás-gondozás, az egészségügy, az IT-
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a munkavállalók iránti keresletet; szektor stb. terén – növelik a 
munkavállalók iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 71
Lukas Mandl

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például a matematika, a 
számítástechnika, a 
természettudományok, a szoftvertervezés, 
a mesterséges intelligencián alapuló 
technológia, valamint az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 72
Radan Kanev

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például a turizmus, az 
egészségügy, az építőipar, az idősek 
gondozása és a tartós ápolás-gondozás 
terén – növelik a munkavállalók iránti 
keresletet;

Or. en
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Módosítás 73
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az építőipar, a 
mezőgazdaság, az idősek gondozása és a 
tartós ápolás-gondozás terén – növelik a 
munkavállalók iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 
és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például egyes 
tagállamokban az idősek gondozása és a 
tartós ápolás-gondozás terén – növelik a 
munkavállalók iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 75
Samira Rafaela

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban és 
szakmákban – például az idősek gondozása 

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai 
változások bizonyos ágazatokban, 
szektorokban és szakmákban – például az 
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és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik 
a munkavállalók iránti keresletet;

idősek gondozása és a tartós ápolás-
gondozás terén – növelik a munkavállalók 
iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 76
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a harmadik 
országbeli állampolgároknak az uniós 
munkaerőpiacba történő eredményes 
integrálása kétség nélkül támogatja a 
helyi közösségeket, és hozzáadott értéket 
teremt az uniós tagállamok számára 
azáltal, hogy megszünteti a készségek és 
ismeretek terén fennálló hiányosságokat, 
gazdasági tevékenységet és növekedést 
generál, és pozitív megtérülést biztosít a 
fogadó közösségek számára; emlékeztet 
arra, hogy a mostani válság 
bebizonyította, hogy egyik szakma sem 
lehet megvetés tárgya, és az alacsony 
képzettséggel rendelkező munkavállalók 
az általuk betöltött állásokban gyakran 
elengedhetetlen szerepet töltenek be a 
társadalomban, és ezért nem szabad őket 
alulbecsülni, illetve a magasan képzett 
harmadik országbeli állampolgárokat nem 
lehet előnyben részesíteni a munkaerő-
piaci integrációval kapcsolatos 
szakpolitikákban és tevékenységekben;

Or. en

Módosítás 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a 
demográfiai változásokat szisztematikus 
módon, a tagállamokkal szorosan 
együttműködve kell kezelnie, és a 
szubszidiaritás elvének kellő 
figyelembevételével ösztönöznie kell a 
tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy a demográfiai változásokra 
családpolitikai intézkedések révén találják 
meg a hosszú távú megoldásokat, mivel a 
sikeres családpolitika képes megadni a 
valós választ a demográfiai kihívásokra;

Or. en

Módosítás 78
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a külföldi 
képesítések elismerésének nehézségei 
továbbra is jelentős akadályt jelentenek a 
készségkereslet és a készségkínálat 
összehangolása tekintetében, ami pedig a 
mobilitást akadályozza; e tekintetben 
kiemeli a képesítések tagállamok közötti 
kölcsönös elismerésének jelentőségét; 
üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett a 
kékkártya-irányelv felülvizsgálatára 
irányuló javaslat mellett;

Or. en

Módosítás 79
Miriam Lexmann
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az olyan magasan 
képzett munkavállalók ösztönzése, akik 
hozzájárulhatnak az európai tudományos 
élethez és kutatásokhoz, elősegítené az 
Európai Unió azon célkitűzésének 
elérését, hogy vezetővé váljon a tudomány 
és a kutatás területén;

Or. en

Módosítás 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az ideiglenes 
munkavállalási célú munkaerő-migráció 
szabályozására is szükség van, amely 
nemcsak a magasan képzett munkaerőre, 
hanem a közepes szintű képzettséget 
igénylő ágazatokra is összpontosít;

Or. en

Módosítás 81
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja az uniós intézményeket, 
hogy ismételten kezdjék meg az arról szóló 
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megbeszéléseket, hogy a menedékjog 
iránti kérelem benyújtását követő kilenc 
hónapról hat hónapra csökkentsék azt a 
maximális időt, ameddig a 
menedékkérőknek várniuk kell a 
munkaerőpiacra való belépésre, és 
jussanak megállapodásra ebben a 
tekintetben, mivel ez jelentősen 
előmozdítaná az integrációs folyamatot és 
annak sikerét;

Or. en

Módosítás 82
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
sürgősen készítsen tanulmányt a kiküldött 
harmadik országbeli állampolgárok és az 
idénymunkások foglalkoztatási, valamint 
egészségügyi és biztonsági 
körülményeinek általános helyzetéről, 
beleértve a munkaerő-kölcsönző 
ügynökségek, a munkaerő-toborzó 
ügynökségek, más közvetítők és 
alvállalkozók szerepét is, annak 
érdekében, hogy azonosítsa a védelem 
terén fennálló hiányosságokat, valamint a 
meglévő jogi keret – például a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó jogi keret, az 
idénymunkásokról szóló 2014/36/EU 
irányelv és a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló 
2008/104/EK irányelv – esetleges 
felülvizsgálatának szükségességét, 
valamint annak alkalmazhatóságát 
világjárvány esetén; hangsúlyozza, hogy a 
levont tanulságok nemcsak a Covid19-
válság tekintetében érvényesek, hanem 
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meg kell erősíteniük a tényeken alapuló 
politikai döntéshozatalt is annak 
érdekében, hogy válságok és normális 
körülmények idején is kezeljék az uniós és 
nemzeti jogszabályok hiányosságait;

Or. en

Módosítás 83
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás 
ideiglenes, amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy a harmadik 
országbeli migráns munkavállalók 
hatékonyabb védelmére van szükség; 
felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy helyzetüktől, illetve 
származási helyüktől függetlenül minden 
munkavállaló számára garantálják a 
teljes körű szociális védelmet, a 
tisztességes lakhatásra vonatkozó 
minimumkövetelmények teljesítését, 
valamint az alkalmazandó munkajogokkal 
kapcsolatos konzultációhoz és 
tájékoztatáshoz való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 84
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás 
ideiglenes, amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 

3. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az idénymunkások és az utazó 
munkavállalók tartózkodása megfeleljen a 
vonatkozó jogszabályoknak, és meg kell 
előzni az életszínvonal csökkenését és a 
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hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

munkakörülmények romlását, valamint az 
emberi és munkavállalói jogok esetleges 
megsértését;

Or. en

Módosítás 85
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás 
ideiglenes, amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy az utazó 
munkavállalók helyzete nem felel meg a 
vonatkozó jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben 
elfogadhatatlan életszínvonalhoz és 
munkakörülményekhez, valamint az 
emberi jogok esetleges megsértéséhez 
vezet;

Or. en

Módosítás 86
Mounir Satouri

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az IKT-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
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hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet; emlékeztet 
arra, hogy az engedélyeket nem lehet 
egyetlen munkaadóhoz kötni, és az 
engedélyeknek lehetővé kell tenniük más 
munkáltató, munkakör és ágazat 
választását, és a más munkahely 
keresésére és támogatás igénybevételére 
szolgáló munkanélküliségi időszakot;

Or. en

Módosítás 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal csökkenéséhez és rossz 
munkakörülményekhez, valamint az 
emberi jogok esetleges megsértéséhez 
vezet; felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak egészséges 
életkörülményeket, biztonságos 
tartózkodást, valamint olyan 
munkahelyeket, amelyek megfelelnek a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
előírásainak;

Or. en
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Módosítás 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet; 
hangsúlyozza továbbá, hogy védeni kell a 
belső piacot és a munkavállalók szabad 
mozgását, és el kell kerülni az ezzel 
ellentétben álló intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
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csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez, a 
társadalombiztosítási jogosultság 
elvesztéséhez, vagy legalábbis annak 
hátrányos széttagoltságához vezet;

Or. en

Módosítás 90
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet; 
hangsúlyozza az ilyen munkavállalók 
munkakörülményei nyomon követésének 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
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idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben bizonytalan 
életszínvonalhoz és 
munkakörülményekhez, valamint az 
emberi jogok esetleges megsértéséhez 
vezet;

Or. en

Módosítás 92
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete 
nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és mobilitási 
szabályoknak, ami sok esetben az 
életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

3. hangsúlyozza, hogy annak 
fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, 
amikor nem az – például az 
idénymunkások vagy az ikt-ágazatban 
dolgozók esetében – azzal járhat, hogy az 
érintett munkavállalók helyzete nem felel 
meg a vonatkozó jogszabályoknak és 
mobilitási szabályoknak, ami sok esetben 
az életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok 
esetleges megsértéséhez vezet;

Or. fr

Módosítás 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy újra kell 
indítani a kékkártya-irányelv 
felülvizsgálatának folyamatát annak 
érdekében, hogy az EU világszerte vonzó 
hellyé váljon a tehetségek számára, és 
hogy biztosítva legyenek az európai 
vállalatok számára a versenyképességük 
megtartásához szükséges kompetenciák; 
sürgeti a tagállamokat, hogy használják ki 
az EU-ba munkavállalás céljából érkező, 
magasan képzett munkavállalókat célzó 
kékkártya-rendszert, és ösztönzi a 
kékkártya-rendszerrel összhangban lévő 
szakpolitikákat, hogy az ilyen 
munkavállalók számára megkönnyítésék 
és vonzóbbá tegyék a rendszer 
használatát;

Or. en

Módosítás 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
kezelje prioritásként az Európai 
Munkaügyi Hatóság teljesen 
működőképessé válását; hangsúlyozza, 
hogy releváns tájékoztatást kell nyújtani a 
munkavállalók jogaival és a munkáltatók 
kötelezettségeivel kapcsolatban, az EU-ba 
munkavállalás céljából érkező harmadik 
országbeli állampolgárok tekintetében is; 
emlékeztet arra, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóságnak össze kell 
hangolnia és támogatnia kell a 
kiküldetésekkel és a nem bejelentett 
munkavégzéssel kapcsolatban végzett 
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célzott vizsgálatokat, a munkavállalás 
céljából érkező harmadik országbeli 
állampolgárok tekintetében is;

Or. en

Módosítás 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a harmadik 
országbeli migráns munkavállalók 
hatékonyabb védelmére van szükség; 
felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy garantálják a teljes körű szociális 
védelmet, a tisztességes lakhatásra 
vonatkozó minimumkövetelmények 
teljesítését, valamint az alkalmazandó 
munkajogokkal kapcsolatos 
konzultációhoz és tájékoztatáshoz való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 96
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. szorgalmazza egy olyan közös 
európai keretrendszer létrehozását, amely 
közös szabályokat állapít meg a különböző 
hátterű és helyzetű harmadik országbeli 
állampolgárok védelmére és 
integrációjára vonatkozóan, illetve amely 
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megállapítja az EU-ban tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgárok 
jogállását; szorgalmazza továbbá a 
harmadik országbeli munkavállalók 
jogainak és kötelezettségeinek 
betartatását; emlékeztet rá, hogy léteznek 
olyan uniós irányelvek, mint például a 
kékkártya-irányelv és az 
idénymunkásokról szóló irányelv 
(2014/36/EU), amelyek abból a célból 
jöttek létre, hogy megnyissák a legális 
csatornákat, azonban alkalmazásuk nem 
megfelelő, és nem felelnek meg a jelenlegi 
helyzeteknek, igényeknek és 
szükségleteknek; emlékeztet arra, hogy az 
uniós jogszabályoknak meg kell nyitniuk 
az utat a tisztességes munkalehetőségek 
előtt, és maradéktalanul tiszteletben kell 
tartaniuk az egyenlő bánásmód elvét és a 
munkavállaláshoz való jogot, amely 
mindenkit megillet;

Or. en

Módosítás 97
Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az 
idénymunkások védelmét, akik 
elengedhetetlenek az EU stratégiai 
jelentőségű gazdasági ágazataiban; 
felszólít továbbá az idénymunkások 
jogaira vonatkozó egyértelmű szabályok 
meghatározására. Számukra a helyi 
idénymunkásokkal egyenlő bánásmódot 
és azonos szintű védelmet kell garantálni;

Or. en
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Módosítás 98
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet az idénymunkásokról 
szóló irányelvben (2014/36/EU) a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tekintetében meghatározott védelmi 
előírásokra; hangsúlyozza, hogy az uniós 
munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításával 
javítani kell a munkakörülmények 
ellenőrzését;

Or. en

Módosítás 99
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. megjegyzi, hogy a harmadik 
országbeli állampolgárokat kiküldhetik 
valamely harmadik országból közvetlenül 
valamely uniós tagállamba, vagy valamely 
uniós tagállamból egy másikba úgy, hogy 
a második tagállamba irányuló kiküldetés 
előtt munkavállalási engedélyt szereznek 
az első tagállamban; emlékeztet arra, 
hogy a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló 96/71/EK és (EU) 2018/957 irányelv, 
az előbbi érvényesítéséről szóló 
2014/67/EU irányelvvel együtt, 
alkalmazandó a harmadik országbeli 
állampolgárok EU-n belüli kiküldetésére; 
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sajnálja, hogy az uniós szociális 
vívmányok nem védik a harmadik 
országokból az EU-ba kiküldött, harmadik 
országbeli munkavállalókat; 
hangsúlyozza, hogy az EU-ba kiküldött 
harmadik országbeli munkavállalók 
megnövekedett száma önmagában még 
nem problematikus, azonban 
aggodalomra ad okot, hogy egyre 
gyakrabban fordulnak elő a 
munkavállalók e különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportját érő 
visszaélések, kizsákmányolások és a 
munkavállalói jogok megsértése; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fokozzák a kizsákmányolás elleni 
küzdelemre irányuló erőfeszítéseiket a 
kiküldött harmadik országbeli 
munkavállalók tekintetében is, ideértve az 
alvállalkozásba adáson, ideiglenes 
munkát közvetítő irodákon, fedőcégeken, 
színlelt önfoglalkoztatáson, színlelt 
kiküldetésen és be nem jelentett, kiküldött 
munkavállalókon keresztül visszaélést 
megvalósító gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 100
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. felszólítja a Bizottságot, hogy 
sürgősen készítsen tanulmányt a kiküldött 
harmadik országbeli állampolgárok és az 
idénymunkások foglalkoztatási, valamint 
egészségügyi és biztonsági 
körülményeinek általános helyzetéről, 
beleértve a munkaerő-kölcsönző 
ügynökségek, a munkaerő-toborzó 
ügynökségek, más közvetítők és 
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alvállalkozók szerepét is, annak 
érdekében, hogy azonosítsa a védelem 
terén fennálló hiányosságokat, valamint a 
meglévő jogi keret – például a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó jogi keret, az 
idénymunkásokról szóló 2014/36/EU 
irányelv és a munkaerő-kölcsönzés 
keretében történő munkavégzésről szóló 
2008/104/EK irányelv – esetleges 
felülvizsgálatának szükségességét, 
valamint annak alkalmazhatóságát 
világjárvány esetén; hangsúlyozza, hogy a 
levont tanulságok nemcsak a Covid19-
válság tekintetében érvényesek, hanem 
meg kell erősíteniük a tényeken alapuló 
politikai döntéshozatalt is annak 
érdekében, hogy válságok és normális 
körülmények idején is kezeljék az uniós és 
nemzeti jogszabályok hiányosságait;

Or. en

Módosítás 101
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 
statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos adatok és 
információk gyűjtését;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós 
migrációs politikák eredményes 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
közötti hatékonyabb koordinációra van 
szükség az adatok és információk 
gyűjtésének javítása céljából, ideértve a 
készségkereslettel és az 
egyenértékűségekkel kapcsolatos 
információk gyűjtését a jogszabályok 
következetességének biztosítása 
érdekében; kiemeli, hogy a szükséges 
adatok összegyűjtése a valós idejű 
statisztikák révén biztosítja a szükséges 
támogatást a nem kormányzati szervezetek 
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és egyesületek, a szakértők és a kutatói 
közösség számára;

Or. en

Módosítás 102
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 
statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos adatok és 
információk gyűjtését;

4. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
uniós munkaerőpiacra belépő harmadik 
országbeli munkavállalókra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásával és 
alkalmazásával kapcsolatos adatok, bevált 
gyakorlatok és információk gyűjtését; kéri 
a Bizottságot, hogy végezzen egy kiterjedt 
vizsgálatot a kiküldött harmadik 
országbeli állampolgárokkal kapcsolatos 
tendenciákkal kapcsolatban, és 
hangsúlyozza, hogy a vizsgálat eredménye 
alapján uniós vagy nemzeti szintű 
szakpolitikai intézkedéseket lehetne hozni;

Or. en

Módosítás 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 
statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos adatok és 
információk gyűjtését;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy azonosítsák és 
kezeljék azokat az okokat, amelyek miatt 
az EU nem vonzó hely a világ bármely 
táján élő tehetségek számára, továbbá 
hangsúlyozza, hogy a szakértői hálózatok 
és a kutatás támogatása, valamint a 
tagállamok által biztosított statisztikák 
révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával, illetve a harmadik 



PE657.374v01-00 58/80 AM\1213377HU.docx

HU

országbeli állampolgárok EU-n belüli 
mobilitásával kapcsolatos pontos és 
összehasonlító adatok és információk 
gyűjtését; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy biztosítsák a Covid19 
által az EU-ba irányuló legális munkaerő-
migrációra gyakorolt hatással kapcsolatos 
adatgyűjtést;

Or. en

Módosítás 104
Lukas Mandl

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 
statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos adatok és 
információk gyűjtését;

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 
statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos adatok és 
információk gyűjtését; hangsúlyozza 
továbbá, hogy pontosabb képet kell adni a 
képzett munkavállalók különböző 
célcsoportjairól, különösen azokban az 
ágazatokban, amelyekben 
szakemberhiány van az egyes 
tagállamokban;

Or. en

Módosítás 105
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői 
hálózatok és a kutatás támogatása, 
valamint a tagállamok által biztosított 
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statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos adatok és 
információk gyűjtését;

statisztikák révén javítani kell az uniós jog 
végrehajtásával kapcsolatos minőségi és 
összehasonlítható adatok és információk 
gyűjtését;

Or. en

Módosítás 106
Mounir Satouri

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy javítani kell a 
munkavállalási engedély megszerzésére 
szolgáló lehetőségek működését az EU-ba 
érkező harmadik országbeli migránsok 
számára, és biztosítani kell a migráns és 
bevándorló munkavállalók jogainak 
tiszteletben tartását; ezzel összefüggésben 
felszólítja a Bizottságot az összes 
munkaerő-toborzó ügynökség 
szabályozására, lehetőség szerint az 
Európai Munkaügyi Hatóságon keresztül;

Or. en

Módosítás 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni a tagállamok közötti 
együttműködést és információmegosztást, 
különösen a harmadik országbeli 
állampolgárok EU-n belüli mobilitásával 
kapcsolatban, mivel ez elősegíti a teljes 
hozzáadott érték bemutatását és az uniós 
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mobilitási szabályok végrehajtását;

Or. pl

Módosítás 108
Mounir Satouri

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni a legális migrációval kapcsolatos 
kísérleti projekteket a szakszervezetekkel, 
és a migráns munkavállalókkal dolgozó 
egyéb szervezetekkel folytatott párbeszéd 
révén;

Or. en

Módosítás 109
Mounir Satouri

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy kedvezőbb 
környezetet kell létrehozni a migráns 
munkavállalók készségeiktől, bérüktől, 
bevándorlási státuszuktól és 
állampolgárságuktól független 
integrációjához és jogaik védelméhez, ami 
végső soron az Európai Menekültügyi 
Kódex kidolgozásához vezet;

Or. en

Módosítás 110
Mounir Satouri
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Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. hangsúlyozza, hogy a közös 
agrárpolitika keretében történő kifizetések 
feltételeként kell megszabni a vonatkozó 
kollektív munkaszerződésekben, valamint 
a nemzeti és uniós szintű szociális és 
munkajogban meghatározott 
munkakörülmények biztosítását;

Or. en

Módosítás 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben.

5. hangsúlyozza, hogy a harmadik 
országok állampolgáraival szembeni 
megkülönböztetett bánásmód aláássa az 
EU munkavállalók vonzására irányuló 
képességét; felszólítja a tagállamokat, 
hogy a munkavállalók hátrányos 
megkülönböztetésének és 
kizsákmányolásának megelőzése 
érdekében biztosítsák a közös munkaügyi 
előírásoknak, jogszabályoknak és 
egyezményeknek való tényleges 
megfelelést;

Or. en

Módosítás 112
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben.

5. hangsúlyozza, hogy a teljes 
mértékben egyenlő bánásmód 
munkaerőpiacon, munkahelyeken, illetve 
a szociális védelmi rendszerekhez és 
juttatásokhoz való hozzáférés tekintetében 
történő biztosítása és a migráns 
munkavállalók kizsákmányolásának 
bevándorlási státuszuktól független 
megelőzését és felszámolását célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben;

Or. en

Módosítás 113
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben.

5. kiemeli, hogy a teljes mértékben 
egyenlő bánásmód biztosítása – mindenek 
előtt a foglalkoztatás, a sztrájkhoz és a 
szakszervezethez történő csatlakozáshoz 
való jog, a szociális védelemhez az első 
naptól kezdve biztosított hozzáférés, illetve 
a közszolgáltatásokhoz, a szociális 
védelemhez és az oktatáshoz való 
hozzáférés tekintetében – és a 
munkavállalók kizsákmányolásának 
megelőzését célzó intézkedések révén 
küzdeni kell a tagállamok állampolgárai és 
a harmadik országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben;

Or. en
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Módosítás 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben.

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása – mindenek előtt a 
foglalkoztatás, a sztrájkhoz és a 
szakszervezethez történő csatlakozáshoz 
való jog, a szociális védelemhez az első 
naptól kezdve biztosított hozzáférés, illetve 
a közszolgáltatásokhoz és az oktatáshoz 
való hozzáférés tekintetében – és a 
munkavállalók kizsákmányolásának 
megelőzését célzó intézkedések révén 
küzdeni kell a tagállamok állampolgárai és 
a harmadik országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben;

Or. en

Módosítás 115
Jeroen Lenaers

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben.

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
szolgáltatók, a tagállamok állampolgárai és 
a harmadik országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben;

Or. en

Módosítás 116
Anne Sander
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben.

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
bánásmód biztosítása és a 
munkavállalókkal szembeni visszaélések, 
illetve a munkavállalók 
kizsákmányolásának megelőzését célzó 
intézkedések révén küzdeni kell a 
tagállamok állampolgárai és a harmadik 
országok állampolgárai közötti 
tisztességtelen versennyel szemben;

Or. fr

Módosítás 117
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
kezelje prioritásként az Európai 
Munkaügyi Hatóság teljesen 
működőképessé válását; hangsúlyozza, 
hogy releváns tájékoztatást kell nyújtani a 
munkavállalók jogaival és a munkáltatók 
kötelezettségeivel kapcsolatban, az EU-ba 
munkavállalás céljából érkező harmadik 
országbeli állampolgárok tekintetében is; 
emlékeztet arra, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóságnak össze kell 
hangolnia és támogatnia kell a 
kiküldetésekkel és a nem bejelentett 
munkavégzéssel kapcsolatban végzett 
célzott vizsgálatokat, a munkavállalás 
céljából érkező harmadik országbeli 
állampolgárok tekintetében is;

Or. en
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Módosítás 118
Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy 
vegyenek részt a legális migrációval 
kapcsolatos, a Bizottság által 2017-ben 
indított kísérleti projektekben (Közlemény 
az európai migrációs stratégia 
végrehajtásáról, COM(2017) 558 final), és 
aktívan támogassák a legális migráció 
munkaerő-piaci szerepét. Felszólítja 
továbbá a Bizottságot, hogy biztosítsa, 
hogy ezek a kísérleti projektek inkluzívak 
legyenek, és egyenlő bánásmódot és 
esélyeket garantálnak a harmadik 
országbeli állampolgárok számára;

Or. en

Módosítás 119
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a hatályos 
jogszabályokat, mint a munkáltatókkal 
szembeni szankciókról szóló 2009/52/EK 
irányelvet, amely a munkavállalókat a 
munkahelyi visszaélésekkel és 
kizsákmányolással szemben védő 
intézkedéseket határoz meg, valamennyi 
uniós tagállamban alkalmazni kell és 
megfelelően végre kell hajtani; 
hangsúlyozza az összes munkavállalóval 
szembeni egyenlő bánásmód fontosságát, 
függetlenül attól, hogy azok az adott 
tagállam állampolgárai, valamely más 
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uniós tagállamból származók vagy 
harmadik országbeli állampolgárok;

Or. en

Módosítás 120
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy több jogszerű 
migrációs lehetőséget kell biztosítani a 
gazdasági migránsok számára az EU-ba 
történő belépéshez és munkavállaláshoz, 
és a bevándorlási státuszuktól függetlenül 
valamennyi munkavállaló számára 
biztosítani kell a minimális jogok, a 
tisztességes munkakörülményekre 
vonatkozó előírások és az egyenlő 
bánásmód elvének betartását, ideértve az 
illegális foglalkoztatásról a legális 
munkavállalásra történő váltást lehetővé 
tevő minimális jogokat;

Or. en

Módosítás 121
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. olyan intézkedéseket javasol, 
amelyek elősegítik az Unió területén 
legálisan tartózkodó bevándorlókra 
vonatkozó képzési követelmények 
meghatározását, annak érdekében, hogy a 
munkaerőpiacra való belépéshez 
szükséges készségeket olyan képzési tervek 
révén fejlesszék, amelyek a kiválóságra 
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való törekvés révén elősegítik a 
foglalkoztathatóságot;

Or. es

Módosítás 122
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az 
európai uniós egyetemeken történő 
diplomaszerzést követően megtartsák a 
külföldi diákokat; hangsúlyozza, hogy az 
EU-n belüli mobilitáshoz és érvényes 
álláskeresési vízumhoz való hozzáférés 
biztosítása a diplomások számára az EU 
egészének vonzerejét megnövelheti;

Or. en

Módosítás 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az uniós szabályozások 
rugalmasságát az egyes tagállamok egyedi 
körülményeinek figyelembevétele 
érdekében, ideértve a munkaerő-piaci 
helyzetüket és az irányelvekben szereplő 
opcionális rendelkezések alkalmazását;

Or. pl
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Módosítás 124
Radan Kanev

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy további legális 
lehetőségeket kell biztosítani az Unión 
belüli munkaerő-mobilitáshoz;

Or. en

Módosítás 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli, hogy a lassú és túlzottan 
bürokratikus eljárások hatással lehetnek 
a menekültek és a menedékkérők 
oktatáshoz és munkaerőpiachoz való 
hozzáférésére, és idővel megnövelhetik a 
be nem jelentett munkavégzés és a 
kiszolgáltatott helyzetbe kerülés 
kockázatát; rámutat arra, hogy a 
nemzetközi védelem iránti kérelmek 
hosszadalmas feldolgozása, valamint a 
menedékkérők érkezéskor való 
nyilvántartásba vételének elmulasztása, 
nemcsak a menekültek és menedékkérők 
munkaerőpiachoz való kellő idejű és 
jogszerű hozzáférését gátolja, hanem 
megteremti a feltételeket a be nem 
jelentett munkavégzés gyakorlatainak és a 
kizsákmányolás és visszaélés valamennyi 
formájának kialakulásához;

Or. en
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Módosítás 126
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
kezelje prioritásként az Európai 
Munkaügyi Hatóság teljesen 
működőképessé válását; hangsúlyozza, 
hogy releváns tájékoztatást kell nyújtani a 
munkavállalók jogaival és a munkáltatók 
kötelezettségeivel kapcsolatban, az EU-ba 
munkavállalás céljából érkező harmadik 
országbeli állampolgárok tekintetében is; 
emlékeztet arra, hogy az Európai 
Munkaügyi Hatóságnak össze kell 
hangolnia és támogatnia kell a 
kiküldetésekkel és a nem bejelentett 
munkavégzéssel kapcsolatban végzett 
célzott vizsgálatokat, a munkavállalás 
céljából érkező harmadik országbeli 
állampolgárok tekintetében is;

Or. en

Módosítás 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fokozzák az arra irányuló erőfeszítéseiket, 
hogy a nemzetközi színtéren az országukat 
vonzóbb hellyé tegyék a mobil humán 
tőke, többek között a beruházók és az 
üzletemberek számára, akiket egyre 
inkább olyan értékes erőforrásnak 
tekintenek, akiket az EU-ba kell vonzani;
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Or. pl

Módosítás 128
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemzeti 
munkaerőpiac szükségleteinek és 
igényeinek figyelembevételével, a 
rendszerszintű munkaerőhiánnyal 
szembesülő foglalkozásokra 
összpontosítva fejlesszék tovább a legális 
munkaerő-migrációs lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 129
Radan Kanev

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy az EU-ban 
legálisan tartózkodó migránsok számára 
megfelelő lehetőségeket kell biztosítani 
ahhoz, hogy kihasználhassák munkaerő-
piaci készségeiket és az uniós mobilitási 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 130
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhív a férfiak és a nők közötti 
esélyegyenlőség biztosítására a harmadik 
országbeli állampolgárok társadalmi 
befogadásával és munkaerő-piaci 
integrációjával kapcsolatos valamennyi 
szakpolitikában és eljárásban, figyelembe 
véve, hogy a nők gyakrabban vállalják a 
gyermekek, valamint az idős, és más 
eltartott családtagok gondozását, mint a 
férfiak; emlékeztet arra, hogy a minőségi 
és hozzáférhető gyermekgondozás és az 
egyéb eltartottak gondozásának 
biztosítása, valamint a rugalmas 
munkaszerződés-formák, és a hatályos 
uniós jogszabályok, például a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelv végrehajtása példaként hozható 
fel a szülők és gondozók munkaerőpiacra 
történő belépésének javítására, illetve 
gazdasági és a társadalmi 
szerepvállalásuk lehetővé tételére;

Or. en

Módosítás 131
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kezdeményezéseit, hogy a gazdasági és 
szociális partnereket egybegyűjtse a 
munkaerő-piaci integráció témakörével 
kapcsolatos párbeszéd érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a munkaerő-migráció 
támogatásának fokozása, valamint az 
előnyeinek és hátrányainak megismerése 
érdekében folytatni kell az olyan 
kezdeményezéseket, mint a „munkáltatók 
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együtt az integrációért, az „európai 
integrációs partnerség” és az „európai 
párbeszéd a készségekről és a 
migrációról”; ebben a tekintetben 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy folytassák a gazdasági és szociális 
partnerekkel, és az egyéb érdekelt felekkel 
a munkaerő-migrációról folytatott 
párbeszédet;

Or. en

Módosítás 132
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. megjegyzi, hogy a harmadik 
országbeli állampolgárokat kiküldhetik 
valamely harmadik országból közvetlenül 
valamely uniós tagállamba, vagy valamely 
uniós tagállamból egy másikba úgy, hogy 
a második tagállamba irányuló kiküldetés 
előtt munkavállalási engedélyt szereznek 
az első tagállamban; emlékeztet arra, 
hogy a munkavállalók szolgáltatások 
nyújtása keretében történő kiküldetéséről 
szóló 96/71/EK és (EU) 2018/957 irányelv, 
az előbbi érvényesítéséről szóló 
2014/67/EU irányelvvel együtt, 
alkalmazandó a harmadik országbeli 
állampolgárok EU-n belüli kiküldetésére;

Or. en

Módosítás 133
Radan Kanev

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
szakmai képesítések tagállamok közötti 
elismerésére szolgáló jelenlegi rendszer 
javítására, mivel ez előfeltétele a 
munkaerő-mobilitás elősegítésének;

Or. en

Módosítás 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhívja a figyelmet a képesítési 
szintjükhöz képest alacsonyabb szintű 
munkakörben dolgozó emberek 
problémájára; felszólítja a tagállamokat, 
hogy szorosabban működjenek együtt a 
képesítések kölcsönös elismerése terén;

Or. pl

Módosítás 135
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza az oktatás előnyeit a 
munkaerő-piaci belépés és integráció 
szempontjából; szorgalmazza ezért az 
európai képesítési keretrendszer 
megerősítését az európai határokon kívül 
megszerzett készségek, kompetenciák és 
képesítések megfelelő elismerése 
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érdekében; felhívja továbbá a 
tagállamokat, hogy ismerjék el, 
hitelesítsék és tanúsítsák a harmadik 
országbeli migránsok meglévő készségeit, 
hivatalos és nem formális kompetenciáit, 
képességeit és szaktudását; hangsúlyozza, 
hogy valamennyi harmadik országbeli 
állampolgár, és különösen a lányok és 
nők, a fiatalok és a hátrányos helyzetű 
személyek számára garantálni kell a 
formális, informális és nem formális 
oktatáshoz és az egész életen át tartó, 
minőségi tanuláshoz való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 136
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy az EU-ba 
kiküldött harmadik országbeli 
munkavállalók megnövekedett száma 
önmagában még nem problematikus, 
azonban aggodalomra ad okot, hogy egyre 
gyakrabban fordulnak elő a 
munkavállalók e különösen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportját érő 
visszaélések, kizsákmányolások és a 
munkavállalói jogok megsértése;

Or. en

Módosítás 137
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5d. felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze a munkaerő-migrációra 
összpontosító, a készségek fejlesztésére és 
elismerésére vonatkozó partnerségi 
projektek finanszírozását, valamint az 
ESZA+ és z Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap keretébe történő 
bevonását;

Or. en

Módosítás 138
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a 
kizsákmányolás elleni küzdelemre 
irányuló erőfeszítéseiket a kiküldött 
harmadik országbeli munkavállalók 
tekintetében is, ideértve az alvállalkozásba 
adáson, ideiglenes munkát közvetítő 
irodákon, fedőcégeken, színlelt 
önfoglalkoztatáson, színlelt kiküldetésen 
és be nem jelentett, kiküldött 
munkavállalókon keresztül visszaélést 
megvalósító gyakorlatokat;

Or. en

Módosítás 139
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5e. hangsúlyozza, hogy folyamatosan 
támogatni kell az uniós tagállamok 
állampolgárainak és az Európai Unióban 
tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok egész életen át tartó 
tanulását annak érdekében, hogy 
ösztönözzék őket a munkaerőpiacon 
szükséges készségek megszerzésére;

Or. en

Módosítás 140
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólítja az uniós intézményeket, 
hogy haladéktalanul indítsák újra a 
kékkártya-irányelv felülvizsgálatáról szóló 
megbeszéléseket, és rendezzék a helyzetet 
a Tanács szintjén;

Or. en

Módosítás 141
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. hangsúlyozza, hogy a nem 
bejelentett harmadik országbeli 
munkavállalók különösen kiszolgáltatott 
helyzetben találják magukat, 
állásbiztonság és szociális védelem nélkül, 
a visszaélések kockázatának kitéve; úgy 
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véli, hogy a nem bejelentett harmadik 
országbeli munkavállalók számára 
különös nehézséget jelenthet a 
visszaélések bejelentése, mivel nemcsak a 
munkájuk, hanem az otthonuk és 
tartózkodási engedélyük elvesztésétől is 
tartanak; felszólítja az Európai 
Munkaügyi Hatóságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák erőfeszítéseiket a be nem 
jelentett munka elleni küzdelem terén 
azáltal, hogy hatékonyan betartatják a 
kizsákmányolás megszüntetésére, illetve 
az alkalmazottak bejelentésére és az 
általuk végzett munka legálissá tételére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettségeket; 
szorgalmazza a munkaügyi felügyelőségek 
és a menekültügyi hatóságok közötti 
választóvonalak meghatározását a be nem 
jelentett migráns munkavállalók jogai 
tiszteletben tartásának garantálása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. kiemeli a szociális partnerek, a 
civil társadalom, a helyi és regionális 
önkormányzatok, valamint az önkéntes 
szervezetek által végzett kulcsfontosságú 
munkát, amelynek keretében támogatást 
nyújtottak az EU-n kívülről érkező 
migránsok szerepvállalásához és 
munkaerő-piaci integrációjához, és 
tájékoztatást nyújtottak a migráns 
munkavállalók számára, különös 
tekintettel a jogaikra és kötelezettségekre, 
és az általuk igénybe vehető védelemre; 
szorgalmazza ezenfelül ezen érdekelt 
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feleknek a szakpolitikai döntéshozatali 
folyamatba történő teljes körű bevonását;

Or. en

Módosítás 143
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. fontosnak tartja, hogy a harmadik 
országbeli állampolgárok és az intézményi 
hatóságok megfelelő képzésben 
részesüljenek a munkával kapcsolatos 
jogszabályokról, jogokról és 
kötelezettségekről annak érdekében, hogy 
a migránsok ne váljanak kizsákmányolás 
áldozatává a be nem jelentett 
munkavégzéssel kapcsolatos gyakorlatok, 
illetve a súlyos munkaerő-kizsákmányolás 
egyéb formái vagy a munkahelyi 
diszkrimináció révén;

Or. en

Módosítás 144
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. kiemeli, hogy a befogadó 
országokban tapasztalható munkaerő-
piaci feltételek az egyik döntő tényezőt 
jelentik a harmadik országbeli 
állampolgárok fenntartható és sikeres 
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integrációja szempontjából; tisztában van 
azzal, hogy ezek a személyek életkor, 
készségek, ismeretek és háttér 
szempontjából heterogének; 
hangsúlyozza, hogy az unióbeli 
munkanélküliség, különösen az ifjúsági és 
a tartós munkanélküliség még mindig 
riasztó mértékű egyes országokban és 
régiókban, és hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak továbbra is kiemelten kell 
kezelniük azokat a szakpolitikákat és 
beruházásokat, amelyek célja a minőségi 
foglalkoztatás biztosítása a társadalom 
egésze számára, különös tekintettel a 
leginkább kiszolgáltatott személyekre, 
függetlenül a helyzetüktől és születési 
helyüktől; emlékeztet arra, hogy a 
mindenki számára elérhető minőségi 
foglalkoztatás létrehozására irányuló 
fellépések előmozdítják az aktív 
munkaerőpiacokat és a növekedést, és 
pozitív hatást gyakorolnak a nemzeti 
GDP-kre;

Or. en

Módosítás 145
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. emlékeztet az integrációs alapok 
valós integrációs intézkedésekre történő 
felhasználásának fontosságára, valamint 
arra, hogy a harmadik országbeli 
állampolgárok munkaerő-piaci 
integrációjával kapcsolatos célkitűzésnek 
abban is ki kell fejeződnie, hogy nagyobb 
hangsúlyt kap az Európai Szociális 
Alap+; hangsúlyozza, hogy az alapra 
elkülönített költségvetési juttatások nem 
elegendőek, tekintettel a jelentős 
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kihívásokra és az alap által 
finanszírozandó kulcsfontosságú 
kezdeményezések számára, és 
szorgalmazza beruházások és további 
erőforrások biztosítását;

Or. en


