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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af 
beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede 
Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0053),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet 
(C8-0039/2019),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-
0161/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Denne forordning berører ikke 
gældende konventioner om social sikring 
og aftaler mellem Det Forenede 
Kongerige og en eller flere medlemsstater, 
som er i overensstemmelse med artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 9 
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i forordning (EF) nr. 987/2009. Denne 
forordning berører ikke Unionens eller 
medlemsstaternes mulighed for at træffe 
foranstaltninger vedrørende det 
administrative samarbejde og udveksling 
af oplysninger med de kompetente 
institutioner i Det Forenede Kongerige 
med henblik på at gennemføre denne 
forordnings principper. Denne forordning 
berører heller ikke hverken Unionens 
eller medlemsstaternes kompetence til at 
indgå aftaler om social sikring og aftaler 
med tredjelande eller med Det Forenede 
Kongerige, der dækker perioden efter den 
dag, hvor traktaterne ophører med at 
finde anvendelse for Det Forenede 
Kongeriges vedkommende.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Denne forordning berører ikke 
rettigheder, der er erhvervet eller er ved at 
blive erhvervet i henhold til en 
medlemsstats lovgivning i perioden forud 
for denne forordnings anvendelsesdato. 
Et godt samarbejde er en forudsætning 
for, at sådanne rettigheder kan beskyttes 
og respekteres. Det er vigtigt at sikre, at de 
berørte personer har adgang til relevante 
og rettidige oplysninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartet og ensidig 
anvendelse af socialsikringsprincipperne 

(5) Eftersom målet for denne 
forordning, nemlig at sikre ensartet og 
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om ligebehandling, sidestilling og 
sammenlægning er det nødvendigt at 
indføre denne beredskabsforordning.

ensidig anvendelse af 
socialsikringsprincipperne om 
ligebehandling, sidestilling og 
sammenlægning, ikke i tilstrækkelig grad 
kan nås af medlemsstaterne, men bedre 
kan indfries ved samordning af deres 
indsatser på EU-plan, kan Unionen træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I betragtning af at traktaterne i 
mangel af en udtrædelsesaftale eller en 
forlængelse af fristen på to år efter Det 
Forenede Kongeriges meddelelse af sin 
beslutning vil ophøre med at finde 
anvendelse på og i Det Forenede 
Kongerige den 30. marts 2019, og i 
betragtning af nødvendigheden af at 
skabe retssikkerhed blev det anset for 
hensigtsmæssigt at give mulighed for en 
fravigelse af den periode på otte uger, der 
er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 
om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union, der er knyttet som 
bilag til traktaten om den Europæiske 
Union, til traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning



PE634.627v02-00 8/15 RR\1178620DA.docx

DA

Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde 
anvendelse fra dagen efter den dato, hvor 
traktaterne ophører med at finde 
anvendelse på og i Det Forenede 
Kongerige, medmindre en 
udtrædelsesaftale indgået med Det 
Forenede Kongerige er trådt i kraft senest 
på nævnte dato —

(6) Denne forordning bør af 
presserende grunde træde i kraft på dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende og bør finde anvendelse 
fra dagen efter den dato, hvor traktaterne 
ophører med at finde anvendelse på og i 
Det Forenede Kongerige, medmindre en 
udtrædelsesaftale indgået med Det 
Forenede Kongerige er trådt i kraft senest 
på nævnte dato —

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Personkreds Personkreds

Denne forordning finder anvendelse på 
følgende personer:

Denne forordning finder anvendelse på 
følgende personer:

a) statsborgere i en medlemsstat, 
statsløse og flygtninge, som er eller har 
været omfattet af lovgivningen i en eller 
flere medlemsstater, eller som er eller har 
været i en situation, der involverer Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland ("Det Forenede Kongerige") 
inden den 30. marts 2019, samt disses 
familiemedlemmer og efterladte

a) statsborgere i en medlemsstat, 
statsløse og flygtninge, som er eller har 
været omfattet af lovgivningen i en eller 
flere medlemsstater, eller som er eller har 
været i en situation, der involverer Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland ("Det Forenede Kongerige") 
inden datoen for denne forordnings 
anvendelse, samt disses familiemedlemmer 
og efterladte

b) statsborgere i Det Forenede 
Kongerige, som er eller har været omfattet 
af lovgivningen i en eller flere 
medlemsstater inden den 30. marts 2019, 
samt disses familiemedlemmer og 
efterladte.

b) statsborgere i Det Forenede 
Kongerige, som er eller har været omfattet 
af lovgivningen i en eller flere 
medlemsstater inden datoen for denne 
forordnings anvendelse, samt disses 
familiemedlemmer og efterladte.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Ligebehandling Ligebehandling

Princippet om ligebehandling som 
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder anvendelse på de personer, 
der er omhandlet i artikel 2 i nærværende 
forordning, for så vidt angår forhold eller 
begivenheder, der er indtrådt i Det 
Forenede Kongerige inden den 30. marts 
2019.

Princippet om ligebehandling som 
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder anvendelse på de personer, 
der er omhandlet i artikel 2 i nærværende 
forordning, for så vidt angår en hvilken 
som helst situation, der er indtrådt inden 
datoen for denne forordnings anvendelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Sidestilling og sammenlægning Sidestilling og sammenlægning

1. Princippet om sidestilling som 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder anvendelse for så vidt 
angår ydelser eller indtægter, der er 
erhvervet, og forhold eller begivenheder, 
der er indtrådt, i Det Forenede Kongerige 
inden den 30. marts 2019.

1. Princippet om sidestilling som 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder anvendelse for så vidt 
angår ydelser eller indtægter, der er 
erhvervet, og forhold eller begivenheder, 
der er indtrådt, i Det Forenede Kongerige 
inden datoen for denne forordnings 
anvendelse.

2. Princippet om sammenlægning som 
omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder anvendelse for så vidt 
angår forsikrings-, beskæftigelses- eller 
bopælsperioder eller perioder med 
selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt 
i Det Forenede Kongerige inden den 30. 
marts 2019.

2. Princippet om sammenlægning som 
omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder anvendelse for så vidt 
angår forsikrings-, beskæftigelses- eller 
bopælsperioder eller perioder med 
selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt 
i Det Forenede Kongerige inden datoen for 
denne forordnings anvendelse.
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3. Andre bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 
987/2009, som er nødvendige for at 
gennemføre de principper, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, 
finder anvendelse.

3. Andre bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 
987/2009, som er nødvendige for at 
gennemføre de principper, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, 
finder anvendelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Forholdet mellem denne forordning og 

andre koordineringsinstrumenter
1. Denne forordning berører ikke 
gældende konventioner om social sikring 
og aftaler mellem Det Forenede 
Kongerige og en eller flere medlemsstater, 
som er i overensstemmelse med artikel 8 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 9 
i forordning (EF) nr. 987/2009.
2. Denne forordning berører ikke 
konventioner om social sikring og aftaler 
mellem Det Forenede Kongerige og en 
eller flere medlemsstater, der indgås efter 
den dag, hvor traktaterne ophører med at 
finde anvendelse på og i Det Forenede 
Kongerige i medfør af artikel 50, stk. 3, i 
traktaten om den Europæiske Union, og 
som dækker perioden inden denne 
forordnings anvendelsesdato, forudsat at 
de overholder principperne i artikel 5, stk. 
1 og stk. 2, anvender bestemmelserne i 
artikel 5, stk. 3, i denne forordning, er 
baseret på principperne i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og i overensstemmelse med 
dens ånd.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
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Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 b
Rapport

Kommissionen forelægger et år efter 
anvendelsesdatoen en rapport om 
gennemførelsen af denne forordning for 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
skal navnlig omhandle de praktiske 
problemer, der er forbundet med de 
pågældende personer, herunder dem, der 
opstår som følge af den manglende 
kontinuitet i koordineringen af de sociale 
sikringsordninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.
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BEGRUNDELSE

Det skal på forhånd bemærkes, at betænkningens indhold svarer nøjagtigt til teksten i bilaget 
til det brev, Coreper har modtaget (som kan findes på EMPL-udvalgets hjemmeside under 
mødedokumentet af 26. februar 2019)1. Coreper oplyser i brevet, at det "kan bekræfte, at 
såfremt Europa-Parlamentet vedtager sin holdning ved førstebehandling i overensstemmelse 
med artikel 294, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i den 
affattelse, der er gengivet i kompromispakken i bilaget til denne skrivelse (med forbehold af 
begge institutioners jurist-lingvisters gennemgang af teksten) vil Rådet i overensstemmelse 
med artikel 294, stk. 4, i traktaten godkende Europa-Parlamentets holdning, og retsakten vil 
blive vedtaget i den formulering, der svarer til Europa-Parlamentets holdning."

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af 
Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Følgelig ophører 
Unionens primære og afledte ret med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 
30. marts 2019, medmindre udtrædelsesaftalen ratificeres. Som følge heraf finder de 
gældende bestemmelser vedrørende koordinering af sociale sikringsordninger ikke anvendelse 
fra denne dato i forbindelserne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

Formålet med forordningen om fastlæggelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende 
koordinering af de sociale sikringsordninger som følge af Det Forenede Kongerige 
Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union, som foreslået af 
Kommissionen, er at afbøde nogle af de negative virkninger af den britiske udtræden, i 
tilfælde af at der ikke foreligger nogle løsninger, der er truffet aftale om med Det Forenede 
Kongerige. 

Forordningen sigter mod at sikre unionsborgernes sociale sikringsrettigheder for så vidt angår 
forhold eller begivenheder, der er indtruffet, og perioder, der er afsluttet, før 
udtrædelsesdatoen, og som involverer Det Forenede Kongerige. Disse rettigheder opretholdes 
også for andre relevante personer, som ellers ville være omfattet af forordning (EF) nr. 
883/2004 og (EF) nr. 987/2009 (statsløse, flygtninge samt familiemedlemmer og efterladte 
efter alle tidligere kategorier) i sådanne situationer.

Forordningen indeholder ingen bestemmelser om rettigheder efter den 29. marts 2019, da der 
endnu ikke foreligger nogen formel aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige om denne 
situation. Dette er en kilde til stor bekymring for de personer, hvis rettigheder ændres pr. 30. 
marts 2019, hvis der ikke foreligger nogen EU-britisk aftale.

Eftersom det er en klar prioritet for Europa-Parlamentet at beskytte borgernes rettigheder i 
forbindelse med den britisk foreslåede udtræden af EU, mener ordførerne, at dette forslag er 
af højeste og presserende betydning, da der er et tungtvejende behov for at sikre de 
erhvervede tværnationale sociale sikringsrettigheder for personer berørt af den britiske 
beslutning om at forlade EU. Ordførerne ønsker først og fremmest at skabe sikkerhed i en tid 
præget af usikkerhed, og målet er derfor at finde den bedst mulige aftale (inden for og mellem 
institutionerne) så hurtigt som muligt. For at bidrage til at opnå en hurtig aftale med Rådet er 
der kun stillet et mindre antal ændringsforslag til forslaget. Det eneste ændringsforslag til den 
dispositive del af forordningen er af teknisk art og omfatter proceduren i forbindelse med 
medlemsstaterne og datoen for ikrafttrædelsen, hvilket ideelt set bør være sammenfaldende 

1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-
26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/LT/2019/02-26/EMPL20190226_Brexit_contingency_measure_Corepe_letterannex_EN.pdf
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med datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, således at der sikres en glidende 
overgang til det nye regelsæt.

Ordførernes ændringsforslag til betragtningerne har til hensigt at sikre, at der forelægges en 
rapport fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet, således at alle problemer, der opstår som 
følge af gennemførelsen af denne forordning, bliver indkredset og løst. Ordførerne ønsker 
endvidere at sikre, at der med lethed kan indarbejdes eventuel anden fornøden lovgivning, 
f.eks. med hensyn til andre grupper, som måske skal inddrages. Det står også klart, at de 
berørte personer vil have behov for rettidige og præcise oplysninger for at hjælpe dem med at 
beskytte og udøve deres rettigheder, hvilket kan føre til en øget arbejdspres for de ansvarlige 
tjenestegrene.
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