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ANHANG 

BERICHTIGUNG 

für Eine neue Regelung für das Vereinigte Königreich  

innerhalb der Europäischen Union 

Seite 8 Abschnitt D Sozialleistungen und Freizügigkeit, Änderung des Sekundärrechts der EU 

Nummer 2 Einleitende Worte 

"2. Nach Inkrafttreten dieses Beschlusses wird die Kommission Vorschläge zur Änderung des 

bestehenden Sekundärrechts der EU vorlegen, und zwar" 

"2. Nach Wirksamwerden dieses Beschlusses wird die Kommission Vorschläge zur Änderung 

des bestehenden Sekundärrechts der EU vorlegen, und zwar" 
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Seite 16, Anlage VII "Erklärung der Europäischen Kommission zu Fragen im Zusammenhang mit 

dem Missbrauch der Freizügigkeit" Absatz 2 letzter Satz: 

"Der Vorschlag wird vorgelegt, sobald der vorstehend genannte Beschluss in Kraft getreten ist." 

"Der Vorschlag wird vorgelegt, nachdem der vorstehend genannte Beschluss wirksam geworden 

ist." 
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IARSCRÍBHINN 

CEARTÚCHÁN 

ar 

an Socrú Nua don Ríocht Aontaithe Laistigh den Aontas Eorpach 

Leathanach 5, Iarscríbhinn I, mír 4, an dara fomhír: 

"Ní dochar é an méid sin d'fhorbairt an leabhair rialacha aonair ná do shásraí an Aontais maidir le 

formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal le haghaidh rioscaí sistéamacha airgeadais san 

Aontas a chosc agus a mhaolú ná ní dochar é do chumhachtaí an Aontais, ar cumhachtaí iad atá ann 

cheana, chun gníomhaíocht a dhéanamh chun freagairt a thabhairt ar bhagairtí don chobhsaíocht 

airgeadais.", 

"Ní dochar é an méid sin d'fhorbairt an leabhair rialacha aonair ná do shásraí an Aontais maidir le 

formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal le haghaidh rioscaí sistéamacha airgeadais san 

Aontas a chosc agus a mhaolú ná ní dochar é do chumhachtaí an Aontais, ar cumhachtaí iad atá ann 

cheana, chun an ghníomhaíocht a dhéanamh atá riachtanach chun freagairt a thabhairt ar bhagairtí 

don chobhsaíocht airgeadais.". 
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Leathanach 9, Iarscríbhinn I, Roinn E  

"2. Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an dáta a gcuirfidh rialtas na Ríochta Aontaithe in iúl 

d'Ardrúnaí na Comhairle go bhfuil cinnte ag an Ríocht Aontaithe fanacht ina comhalta den Aontas 

Eorpach.", 

"2. Gabhfaidh éifeacht leis an gCinneadh seo ar an dáta céanna a gcuirfidh Rialtas na Ríochta 

Aontaithe in iúl d'Ardrúnaí na Comhairle go bhfuil cinnte ag an Ríocht Aontaithe fanacht ina 

comhalta den Aontas Eorpach.". 
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PRILOG 

ISPRAVAK 

Novog rješenja za Ujedinjenu Kraljevinu unutar Europske unije 

(   

Na stranici 1.  

   

  

Na stranici 16., u Prilogu VII., u drugom odlomku:  
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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

Az Egyesült Királyság Európai Unión belüli helyzetének újraszabályozása 

( ) 

 

„b) nyilatkozat, amely tartalmazza egyrészt a bankunió, másrészt az euroövezet szorosabb 

 

 

„b) nyilatkozat, amely tartalmazza az egyrészt a bankuniónak, másrészt az euroövezet szorosabb 

következményeknek a hatékony kezelését célzó különös ren

 

 

„g)  

 

„g) a Bizottság nyilatkozata a személyek  
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A 3. oldalon, az I. mellékletben, a harmadik bekezdés: 

„Azzal a céllal, hogy ebben a határozatban tisztázzanak bizonyos, a tagállamok számára különösen 

többek között a tagál

 

„Azzal a céllal, hogy ebben a határozatban tisztázzanak bizonyos, a tagállamok számára különösen 

többek között a tagállami parlamentek az Unióban betöltött szerepére, valamint az egyrészt a 

bankuniónak következményeknek a 

hatékony kezelésére vonatkozóan, . 
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A 3. oldalon az I. mellékletben, negyedik bekezdés: 

gazdasági és monetáris unió létrehozása, amelynek pénzneme az euro, valamint arra, hogy az 

. Miközben 

tizenkilenc tagállamban már az euro a hivatalos pénznem, más tagállamokra derogációt kell 

pedig két tagállam nem köteles az eurót bevezetni, illetve mentességet kapott annak bevezetése alól. 

 

kérés nyomán, nem minden tagállamban hivatalos pénznem az euro. Emlékeztetve arra, hogy a 

bankunió létrehozását és az euroövezet integráltabb kormányzásának az integráltabbá tételét célzó 

 

gazdasági és monetáris unió létrehozása, amelynek pénzneme az euro, valamint arra, hogy az 

tizenkilenc tagállamban már az euro a hivatalos pénznem, más tagállamokra derogációt kell 

alkalmazni, amely addig marad érvényben, amíg a Tanács 

pedig két tagállam nem köteles az eurót bevezetni, illetve mentességet kapott annak bevezetése alól. 

mindaddig, amíg az említett derogációkat el nem törlik, illetve az említett 

kérés nyomán, nem minden tagállamban hivatalos pénznem az euro. Emlékeztetve arra, hogy a 

bankuniónak és az euroövezet integráltabb kormányzásának  folyamatban 
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A 3. oldalon, az I. mellékletben, az ötödik bekezdés: 

„Emlékezt

különös rendelkezéseket is tartalmaznak, amelyek értelmében egyes tagállamok nem kötelesek részt 

az euro bevezetése, védelmi vonatkozású határozatok, a 

 

között

különös rendelkezéseket is tartalmaznak, amelyek értelmében egyes tagállamok nem kötelesek részt 

az euro bevezetése, védelmi vonatkozású határozatok, , 

yesülésén alapuló térséggel kapcsolatos 

: az integrációt mélyíteni kívánó tagállamok 

nem kívánnak részt venni ilyen  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=103715&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7731/16;Nr:7731;Year:16&comp=7731%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=103715&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%203;Code:A;Nr:3&comp=3%7C%7CA


 

 

7731/16     13 
MELLÉKLET JUR  HU 
 

A 3. oldalon, az I. mellékletben, a hatodik bekezdésének harmadik franciabekezdése: 

„– észt a 

 

„–  

 

A 4. oldalon, az I. mellékletben a negyedik bekezdés:

 

„Tekintettel az egyrészt a bankuniónak

következményeknek a 

 

A 4. oldalon, az I. mellékletben a kilencedik bekezdés: 

 

„Nyugtázva az Európai Bizottságnak a személyek szab  
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A 4. oldalon, az I. mellékletben, az A. szakasz második bekezdése: 

t a gazdasági és 

Az uniós intézmények a tagállamokkal e

valamint az  

ényre,  a következetességet, 

az uniós 

 

A 4. oldalon, az I. mellékletben, a láb  

„(1) 

 

„(1) Az egyrészt a bankuniónak, másrészt 

következményeknek a  
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„Azok a 

szanálására irányuló, valamint a makroprudenciális kötelezettségekre vonatkozó intézkedések 

összevont alapú felügyeletre és szanálásra vonatkozó követelmények figyelembevétele mellett, e 

tagállamok nemzeti hatóságaira és költségvetési f

 

szanálására irányuló, valamint a makroprudenciális kötelezettségekre vonatkozó intézkedések 

 tkozó 

követelmények figyelembevétele mellett, e tagállamok nemzeti hatóságaira és költségvetési 

 

A 6. oldalon, az I. mellékletben, a B. szakasz harmadik bekezdése: 

versenyképességet célzó koherens szakpolitika folytatásához szükséges elemeknek a 

 

„Szorosan figyelemmel  a versenyképességet célzó koherens 

szakpolitika folytatásához szükséges mindezen elemeknek a megvalósításában, és adott esetben 

felül kell vizsgálni azt  
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A 6. oldalon, az I. mellékletben, a C szakasz címe> 

 

„SZUVERENITÁS  

 

„A tagállam

tkozó 

rendelkezéseivel, valamint az egyes tagállamok alkotmányos követelményeivel összhangban be 

Európa népei közötti mind szorosabb egységre vonatkozó hivatkozások az Egyesült Királyságra 

 

  

„Elismerésre kerül

további politikai integrálódás mellett. Az 

ezzel kap

tti mind 
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A 6. oldalon, az I. mellékletben, a C szakasz (1) bekezdés, második albekezdése: 

„Az Európa népei közötti mind szorosabb egységre vonatkozó, 

preambulumában foglalt utalások, valamint annak létrehozására irányuló folyamatok nem kínálnak 

 

„Az Európa népei közötti mind szorosabb egység létrehozására irányuló folyamatra vonatkozó, a 

 

A 7. oldalon, az I. mellékletben, a C. szakasz (3) bekezdés második albekezdése: 

 – 

véleményekben kife  

– 

 aktus tervezetének 

vizsgálatával, kivéve, ha a tervezet módo
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gyakorlása során az uniós intézmé

 

 

biztonság az egyes tagállamok kizáró

biztonság tekintetében  
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hogy a foglalkoztat - és foglalkoztatási feltételek 

intézkedések révén. E tekintetben közérdeken alapuló kényszerít

-

munkavállalók védelme, valamint a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságára komoly 

 

 

 munka- és foglalkoztatási feltételek 

abban az esetben, ha a 

-

csökkentése, a 

Bíróságának en alapuló 
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A 8. oldalon, az I. mellékletben, a D szakasz (1) pont, b) alpont, második albekezdése: 

 

biztonsági rendszerére, és a azok a személyek, akik a fogadó tagállamban te

 

biztonsági rendszerére,  
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A 8. oldalon, az I. mellékletben, a D szakasz (1) pont, c) alpont, második albekezdése: 

olyan esetekben is, amikor harmadik országbeli állampolgárral érdekházasságot köt vagy tart fenn 

 

 akkor, ha egy személy hamis okmányokat mutat be, továbbá az 

olyan esetekben is, amikor harmadik országbeli állampolgárral érdekházasságot köt vagy tart fenn 

nes tartózkodást vagy 
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A 8. oldalon, az I. mellékletben, a D szakasz (1) pont, c) alpont, harmadik albekezdése: 

„A fogadó tagállamok hozhatnak olyan korlátozó intézkedéseket is, amelyek az ország olyan 

közbiztonsági szempontb

-e a közrendre vagy a 

veszélynek nem kell minden esetben olyan veszélynek lennie, amely azonnal bekövetkezhet. A 

 a fellépés specifikusan a 

 

„A fogadó tagállamok hozhatnak olyan korlátozó intézkedéseket is, amelyek az ország olyan 

közbiztonság

-e a közrendre vagy a 

, és a 

veszélynek nem kell minden esetben olyan veszélynek lennie, amely azonnal bekövetkezhet. A 

tagállamok  is felléphetnek, ha az adott személy vonatkozásában korábban 

hogy ezen indokok specifikusan a 

szóban forgó személyt érintik  
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A 9. oldalon, az I. mellékletben, a D szakasz (2) pont; b)  

„b) 

kötött ellátási formák ezt a tagállamot a munkavállalók számára vonzóvá teszik, a munkavállalók 

Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 492/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 

a 

nácsnak arról, hogy ilyen kivételes 

is, vagy a szóba

ért

engedélyezheti az érintett tagállamnak, hogy a szükséges mértékben korlátozza munkához kötött, 

felhatalmazná a tagállamot 

látozás tekintetében fokozatosságot kell alkalmazni: így 

hogy az 
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„b) 

kötött ellátási formák ezt a tagállamot a munkavállalók számára vonzóvá teszik, a munkavállalók 

Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 492/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 

 

más tagállamokból származó munkavállalók beáramlása, ideértve a korábbi  

csnak arról, hogy ilyen kivételes 

is, vagy a szóban forgó kivételes helyzet súlyos és 

ért

engedélyezheti az érintett tagállamnak, hogy a szükséges mértékben korlátozza munkához kötött, 

ellátásokhoz való hozzáférést. A Tanács felhatalmazná a tagállamot arra, hogy a 

a munkához kötött, nem 

ellátásokhoz való hozzáférést 

négy évig korlátozza. A korlátozás tekintetében fokozatosságot kell alkalmazni: így kezdetben 

ellátásokhoz való hozzáférést fokozatosan 
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A 9. oldalon, az I. mellékletben, a D szakasz (2) pont, harmadik albekezdése: 

 

: 

„Az ebben a be az uniós 

munkavállaló hátrányosabb helyzetbe kerül mint a harmadik ország  

 

A 9. oldalon, az I. mellékletben, az E szakasz (1) bekezdése: 

„A tagállamok bármelyike intézhet az Európai Tanács elnökéhez arra vonatkozó kérést, hogy az e 

: 

„A tagállamok bármelyike intézhet az Európai Tanács elnökéhez arra vonatkozó kérést, hogy az e 

valamely kérdést az Európai Tanács megvitassa.  

A 10. oldalon, a II. mellékletben a tanácsi határozattervezet címe: 

 

„az egyrészt a bank

 

: 

„az egyrészt a bankuniónak

következményeknek a  
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A 10. oldalon, a tanácsi határozattervezet (1) preambulum-bekezdése: 

„A 2007. december 13-i 2009/857/EK határozat (1) kiegészítéseképpen olyan rendelkezéseket kell 

elfogadni, amelyek 

 

: 

„A 2007. december 13-i 2009/857/EK határozat (1) kiegészítéseképpen olyan rendelkezéseket kell 

teszik az egyrészt a bankuniónak, másrészt az euroövezet szorosabb 

következményeknek a  

A 10. oldalon, a tanácsi határozattervezet (2) preambulum-bekezdése: 

„ -

 

„Az e határozatban ismertetett mechanizmus -

A. szakaszában , másrészt az euroövezet szorosabb 

következményeknek a 

aktusok tekintetében,  
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A 10. oldalon, a tanácsi határozattervezet (4) preambulum-bekezdése: 

december 18-án (3) elfogadott egyedi szavazási szabályokat, amelyeket akkor kell alkalmazni, 

amikor a Tanács a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes 

éges 

 

: 

 

december 18-án (3) elfogadott egyedi szavazási szabályokat, amelyeket akkor kell alkalmazni, 

amikor a Tanács a 806/2014/EU rendelet  

A 11. oldalon, a tanácsi határozattervezet 1. cikk (3) bekezdés, második albekezdése:

Tanács még a Tanácshoz határozathozatalr

 

: 

menetét és nem eredményezheti azt a helyzetet, amelyben valamely 
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A 12. oldalon, a III. melléklet második bekezdése: 

– az a 

 

Európának fokoznia kell nemzetközi versenyképességét valamennyi termék és szolgáltatás 

tekintetében, valamint olyan kulcsfontosságú területeken, mint az energiaügy és a digitális egységes 

 

: 

„Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy milyen hatalmas értéket képvis – az a 

és társadalmi kihívásokkal és 

oly módon . 

Európának fokoznia kell nemzetközi versenyképességét valamennyi termék és szolgáltatás 

tekintetében, valamint olyan kulcsfontosságú területeken, mint az energia és a digitális egységes 
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A 12. oldalon, a III. melléklet negyedik bekezdése: 

ttság 

valamint csökkenteni a polgárok, a közigazgatási szervek és vállalkozások – ezen belül különösen a 

kis- és középvállalkozások – 

 

: 

kat és elkerülni a túlszabályozást, 

valamint csökkenteni a polgárok, a közigazgatási szervek és vállalkozások – ezen belül különösen a 

kis- és középvállalkozások – 

sét, ha az intézményközi megállapodás keretei között hatékony 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=103715&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7731/16;Nr:7731;Year:16&comp=7731%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=103715&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2012;Code:A;Nr:12&comp=12%7C%7CA


 

 

7731/16     30 
MELLÉKLET JUR  HU 
 

 

ogszabályok 

ulmányokban és az utólagos értékelésekben 

 

: 

„határozott elkötelezettség, adott esetbe

hatályon kívül helyezésével

szabályozás eg  terheket csökkentése mellett. Ehhez a 

elért eredményekre 

kell építeni;  
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A 12. oldalon, a III. melléklet kilencedik bekezdése: 

 

: 

k  

A 16. oldalon, a VII. melléklet címe: 

 

„AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA a személyek  
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A 16. oldalon, a VII. melléklet negyedik bekezdése: 

-e 

hiányában is hivatkozhatnak a közrendre vagy a közbiztonságra, de csak konkrétan az érintett 

 

: 

, hogy az uniós polgár magatartása „pillanatnyilag  -

indokkal 

hiányában is hivatkozhatnak a közrendre vagy a közbiztonságra, amennyiben ezek az indokok 

konkrétan az érintett személyre vonatkoznak

 alkalmával a Bizottság meg 
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RECTIFICATIE 

van de nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie 

(PB C 69 I van 23.2.2016, blz. 1) 

 

beleid te voeren en binnen hun respectieve rechtsbevoegdheid centralebankliquiditeiten te 

verstrekken," 

"Met inachtneming van de bevoegdheden van de centrale banken 

waaronder het verstrekken van centralebankliquiditeiten binnen hun respectieve 

rechtsbevoegdheid,"; 
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"4. De autoriteiten van lidstaten die de euro niet als munt hebben besluiten, met inachtneming van 

de vereisten inzake geconsolideerd en groepstoezicht en geconsolideerde en groepsafwikkeling, zelf 

over de uitvoering van maatregelen, waaronder het toezicht op en de afwikkeling van financiële 

instellingen en markten, en macroprudentiële bevoegdheden ter behoud van de financiële stabiliteit 

mechanismen die openstaan voor deelneming van die lidstaten." 

"4. 

euro niet als munt hebben, is een aangelegenheid voor de autoriteiten van die lidstaten en valt onder 

de vereisten inzake geconsolideerd en groepstoezicht en geconsolideerde en groepsafwikkeling in 

acht. Die maatregelen omvatten het toezicht op en de afwikkeling van financiële instellingen en 

markten en de uitoefening van macroprudentiële bevoegdheden. De betrokken lidstaten kunnen 

hun deelneming.". 
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 JUR  RO 

 

 

RECTIFICARE 

la  

( ) 

1. La pagina 4, în anexa I, al doilea paragraf: 

 

 

 

2. La pagina 8  

prezentei decizii, Comisia va prezenta 

 

„Este  Comisia va prezenta propuneri 

de modificare a legisla  
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BILAGA 

RÄTTELSE 

till en ny överenskommelse för Förenade kungariket inom Europeiska unionen 
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