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RÖVID INDOKOLÁS 

A javaslat célja a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén 

folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló, 

2005. október 12-i 2005/71/EK irányelv1 és a harmadik országok állampolgárai tanulmányok 

folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából 

történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i 2004/114/EK irányelv2 

módosítása. A két irányelv egységes szerkezetbe foglalása mellett a javaslat előírja az 

alkalmazási kör kiterjesztését az érintett személyek csoportjai tekintetében, valamint az 

érintett harmadik országbeli állampolgárok egyes jogainak kibővítését. 

 

A Bizottság szerint a javaslat fő célja az, hogy növelje az EU vonzerejét a harmadik 

országokból érkező tehetséges bevándorlók számára. Így a javaslat azt a célt tűzi ki, hogy a 

beutazási és a tartózkodási engedély iránti kérelmekre vonatkozó különböző nemzeti 

szabályokat közös szabályokkal váltsa fel, hogy az eljárások egyszerűbbé váljanak a 

potenciális kérelmezők, valamint a részt vevő szervezetek számára, továbbá hangsúlyozza, 

hogy az érintett személyek Unión belüli mobilitásának ösztönzése érdekében közös uniós jogi 

aktusra van szükség. Az átdolgozott irányelv hatályának két új csoportra – a javadalmazásban 

részesülő gyakornokokra és az au pairekre – való kiterjesztése a javaslat szerint azt a célt 

szolgálja, hogy „biztosítékot [nyújtson e kiszolgáltatott csoportok számára] a 

kizsákmányolással szemben”. 

 

E javaslat egyik alapvető eleme, hogy „jobban kihasználják a hallgatókban és a kutatókban 

rejlő lehetőségeket” azáltal, hogy megkönnyítik számukra, hogy az Unióban dolgozzanak, 

miután befejezik tanulmányaikat vagy kutatásaikat. Ha a javaslat az eredeti változatban kerül 

elfogadásra, az kiszélesíti a hallgatók részmunkaidős munkavállaláshoz való jogát és 10-ről 

20 órára növeli a megengedett heti munkaórák számát, biztosítja a kutatók családtagjai 

számára a munkavállaláshoz való jogot, valamint lehetővé teszi a hallgatók és a kutatók 

számára, hogy tanulmányaik, illetve kutatásaik lezárása után 12 hónapig a tagállam területén 

maradjanak a munkalehetőségek feltérképezése céljából. A javaslat egyik rendelkezése 

megkönnyíti és egyszerűsíti az Unión belüli mobilitást a hallgatók és a kutatók számára, 

különös tekintettel az Erasmus Mundus vagy a Marie Curie programok résztvevőire. 

 

A javaslat másik fontos jellemzője, hogy a beutazás és a tartózkodás feltételeire vonatkozó 

egyes fő rendelkezéseket kötelező érvényűvé teszi, ha azok a jelenleg hatályos uniós jog 

értelmében nem kötelező érvényűek. A javaslat úgy rendelkezik, hogy hosszú távú 

tartózkodásra jogosító vízumot vagy tartózkodási engedélyt kell kiadni azoknak a 

kérelmezőknek, akik a tagállamok egyikében teljesítik valamennyi befogadási feltételt. 

                                                 
1 A Tanács 2005. október 12-i 2005/71/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgároknak 

az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására 

vonatkozó külön eljárásról, HL L 289., 2005.11.3., 15. o. 
2 A Tanács 2004. december 13-i 2004/114/EK irányelve a harmadik országok állampolgárai 

tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat 

céljából történő beutazásának feltételeiről, HL L 375., 2004.12.23., 12. o. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) A tagállami hatóságoknak 

tájékoztatniuk kell az ezen irányelv alapján 

a tagállamokba való beutazást kérelmező 

harmadik országbeli állampolgárt a 

kérelemre vonatkozó határozatról. Ezt 

írásban, a lehető leghamarabb, de 

legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított 60 napon belül, illetve a 

mobilitási intézkedéseket tartalmazó uniós 

programok hatálya alá tartozó kutatók és 

hallgatók esetében a lehető leghamarabb, 

de legkésőbb 30 napon belül meg kell 

tenniük. 

(30) A tagállami hatóságoknak 

tájékoztatniuk kell az ezen irányelv alapján 

a tagállamokba való beutazást kérelmező 

harmadik országbeli állampolgárt a 

kérelemre vonatkozó határozatról. Ezt 

írásban, a lehető leghamarabb, de 

legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított 60 napon belül, illetve a 

mobilitási intézkedéseket tartalmazó uniós 

programok hatálya alá tartozó kutatók és 

hallgatók esetében a lehető leghamarabb, 

de legkésőbb 30 napon belül meg kell 

tenniük. A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell az illetékes nemzeti bíróságnál való 

fellebbezés lehetőségét a beutazás 

hallgatólagos elutasítása ellen, ha a 

nemzeti hatóságok a fent említett 

határidőkön belül nem válaszolnak a 

kérelemre.  

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) akik az érintett tagállam nemzeti 

jogszabályai értelmében önálló 

e) akik az érintett tagállam nemzeti 

jogszabályai értelmében 

szabadfoglalkozásúnak vagy önálló 
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vállalkozónak minősülnek. vállalkozónak minősülnek. 
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