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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om de controles, 
administratieve samenwerking en coördinatie tussen en door de lidstaten te versterken, 
teneinde actief steun te verlenen aan de uitoefening van het recht van vrij verkeer, en bijstand 
en informatie-uitwisseling te ontwikkelen in het kader van de bestrijding van fraude met 
betrekking tot de detachering van werknemers, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang 
van duidelijke en transparante informatie voor dienstverleners en alle categorieën 
werknemers, met inbegrip van houders van een Europese blauwe kaart, binnen een 
onderneming overgeplaatste personen en langdurig ingezetenen en hun gezinsleden. In deze 
context heeft de Europese Commissie de oprichting van een "Europese Arbeidsautoriteit" 
(hierna "de Autoriteit") voorgesteld in de vorm van een gedecentraliseerd EU-agentschap om 
de uitdagingen in verband met arbeidsmobiliteit in de EU het hoofd te bieden en te 
waarborgen dat de EU-regels op dit gebied eerlijk, simpel en doeltreffend worden uitgevoerd.

Arbeidsmobiliteit in de EU komt ten goede van personen, sociale partners, economieën en de 
maatschappij als geheel. Het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid om diensten te 
verlenen binnen de Unie vragen om duidelijke, eerlijke en doeltreffend gehandhaafde regels 
voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, ook voor arbeidsmobiliteit van onderdanen van 
een derde land.

Er blijven echter nog punten van zorg wat betreft de naleving en een doeltreffende en 
efficiënte handhaving van de EU-regels, wat het vertrouwen in en de eerlijkheid op de interne 
markt in gevaar brengt. Zo is met name bezorgdheid geuit over het feit dat mobiele 
werknemers kwetsbaar zijn voor misbruik of hun burgerrechten niet kunnen uitoefenen en dat 
bedrijven zich in een onzeker of onduidelijk bedrijfsklimaat en een ongelijk speelveld 
bevinden. De verstrekking van actuele informatie en diensten van hoge kwaliteit aan het 
publiek over hun rechten en plichten in grensoverschrijdende situaties moet worden 
gecoördineerd op het niveau van de Unie om te zorgen voor een consistente, duidelijke en 
efficiënte benadering. In dit opzicht zal de Autoriteit worden belast met een aantal 
operationele taken, te weten het verstrekken van relevante informatie en diensten aan 
personen, sociale partners en werkgevers, alsook het ondersteunen van de lidstaten bij de 
samenwerking, informatie-uitwisseling, gecoördineerde en gezamenlijke inspecties. Dit is erg 
belangrijk voor de rapporteur om de bevoegde autoriteiten te kunnen waarschuwen in het 
geval van schending van de grondrechten en mensenhandel in het kader van arbeidsuitbuiting. 
Het staat buiten kijf dat migratie in de Unie, in al haar vormen, gevolgen heeft voor de 
arbeidsmarkten van de EU.

De rapporteur is een groot voorstander van het voorstel van de Commissie om een Europese 
Arbeidsautoriteit op te richten.

Voorgestelde wijzigingen

Aangezien de Autoriteit moet bijdragen tot een duidelijke, eerlijke en doeltreffende 
handhaving van de regels van de Unie inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de 
coördinatie van de sociale zekerheid, is de rapporteur voorstander van de bescherming van de 
grondrechten die onder deze regels vallen, waaronder het vrije verkeer van personen en 
werknemers, met inbegrip van houders van een Europese blauwe kaart, binnen een 
onderneming overgeplaatste personen en langdurig ingezetenen en hun gezinsleden. Ook 
steunt de rapporteur de uitoefening van rechten over de grenzen heen op het gebied van 
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rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, sociale zekerheid en 
gezondheidsbescherming, non-discriminatie en de strijd tegen mensenhandel in het kader van 
arbeidsuitbuiting.

Een ander probleem dat de rapporteur van belang acht, is zwartwerk. De rapporteur stelt 
daarom een wijziging voor zodat er een duidelijke visie is over hoe zwartwerk moet worden 
aangepakt. Zwartwerk heeft immers vaak een grensoverschrijdende dimensie en kan ernstige 
gevolgen hebben voor de betrokken werknemers. Sommige kwetsbare groepen, zoals 
onderdanen van derde landen, worden in het bijzonder blootgesteld aan zwartwerk en de 
daarmee gepaard gaande ontzegging van basisrechten van werknemers. De Autoriteit moet 
het bij Besluit (EU) 2016/344 opgerichte Europees platform voor de intensivering van de 
samenwerking bij de aanpak van zwartwerk handhaven en verder ontwikkelen en de 
samenwerking op het niveau van de Unie op dit gebied versterken.

De rapporteur is de mening toegedaan dat de bepalingen inzake de samenwerking met andere 
Europese agentschappen van cruciaal belang zijn. De rapporteur spoort de Autoriteit aan te 
zorgen voor doeltreffende samenwerking met het Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en het EU-Agentschap voor 
justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 
Teneinde mensenhandel te bestrijden, met bijzondere aandacht voor mensenhandel in het 
kader van arbeidsuitbuiting, zou het Agentschap ook moeten samenwerken met andere EU-
agentschappen die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, met name het 
FRA en de coördinator voor de bestrijding van mensenhandel.

Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn Verordening (EU) 679/2016 
(algemene verordening gegevensbescherming) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit voorstel. De 
rapporteur wil waarborgen dat, in overeenstemming met deze regels, elke verwerking van 
persoonsgegevens wordt beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is. Gegevens moeten
worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden en mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die 
doeleinden. De rapporteur stelt voor om duidelijk te maken dat de Autoriteit en de Commissie
als gezamenlijke controleurs moeten worden beschouwd voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de regels inzake gegevensbescherming.

Een ander voor de rapporteur erg belangrijk aspect is de strijd tegen fraude. De rapporteur wil 
duidelijke verwijzingen naar de toepassing van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM"), evenals naar de betrokkenheid van het EOM, in voorkomend geval, bij 
onderzoeken ter bestrijding van fraude met betrekking tot de werkzaamheden van de 
Autoriteit.
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van werknemers, 
de vrijheid van vestiging en het vrij 
verrichten van diensten zijn fundamentele 
beginselen van de interne markt van de 
Unie, die in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
zijn verankerd.

(1) De bescherming van sociale en 
arbeidsrechten, het vrije verkeer van 
werknemers, de vrijheid van vestiging en 
het vrij verrichten van diensten zijn 
fundamentele beginselen van de interne 
markt van de Unie, die in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) zijn verankerd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 
Unie zich in voor een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, en bevordert zij sociale 
rechtvaardigheid en bescherming. 
Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de 
Unie bij de bepaling en de uitvoering van 
haar beleid en optreden rekening met de 
eisen in verband met, onder andere, de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 
Unie zich in voor een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, bestrijdt zij sociale uitsluiting 
en discriminatie en bevordert zij sociale 
rechtvaardigheid en bescherming, de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de 
solidariteit tussen generaties en de 
bescherming van de rechten van het kind, 
evenals de economische, sociale en 
territoriale samenhang, en de solidariteit 
tussen de lidstaten. Overeenkomstig 
artikel 9 VWEU houdt de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
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en bescherming van de volksgezondheid. en optreden rekening met de eisen in 
verband met, onder andere, de bevordering 
van een hoog niveau van werkgelegenheid, 
de waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie waarborgt het recht 
op vrij verkeer van personen en 
werknemers in de artikelen 15 en 45, het 
recht op non-discriminatie in artikel 21, 
het recht op toegang tot 
arbeidsbemiddeling in artikel 29, de 
vrijheid om diensten te verrichten in 
artikel 16 en het recht op billijke en 
rechtvaardige arbeidsomstandigheden en 
-voorwaarden, sociale zekerheid en 
sociale bijstand en gezondheidszorg in de 
artikelen 31, 34 en 35.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Ten aanzien van de bestaande 
belemmeringen voor de vrijheid van 
verkeer, de toegang tot werkgelegenheid, 
de toegang tot sociale zekerheid en 
discriminatie op grond van nationaliteit 
op de interne markt blijven echter zorgen 
bestaan;

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In haar speciaal verslag 
nr. 6/2018 over het vrije verkeer van 
werknemers ("Vrij verkeer van 
werknemers – de fundamentele vrijheid is 
gewaarborgd, maar de arbeidsmobiliteit 
zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet 
van EU-middelen") beveelt de Europese 
Rekenkamer de Commissie aan om meer 
bekendheid te geven aan de instrumenten 
voor de verstrekking van informatie over 
het vrije verkeer van werknemers en voor 
het melden van gevallen van 
discriminatie, en om beter gebruik te 
maken van de beschikbare informatie 
teneinde vormen van discriminatie te 
identificeren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In veel economische 
sectoren in de Unie vindt ernstige 
arbeidsuitbuiting plaats, waar diverse 
groepen van grensoverschrijdende 
werknemers, zowel Eu-burgers als 
burgers van derde landen, het slachtoffer 
van worden. Zoals het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
aanbeveelt in een verslag uit 2015 met als 
titel "Ernstige arbeidsuitbuiting: 
werknemers die zich binnen of naar de 
Europese Unie verplaatsen", moeten deze 
praktijken worden aangepakt met behulp 
van onder meer een alomvattend systeem 
van gerichte inspecties op de werkplek.

Amendement 7
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een belangrijk onderdeel van de 
Europese pijler van sociale rechten is dat 
eenieder recht heeft op tijdige en op hem 
of haar toegesneden bijstand met het oog 
op de verbetering van zijn of haar 
arbeidssituatie en -vooruitzichten. Ook 
heeft iedereen die van baan verandert, 
recht op meeneembaarheid van 
opgebouwde sociale en opleidingsrechten. 
Bovendien hebben jongeren recht op 
vervolgonderwijs, een stage of een 
baanaanbieding van goede kwaliteit en 
hebben werkzoekenden recht op 
gepersonaliseerde, onafgebroken en 
consistente bijstand.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig hun gezamenlijke 
verklaring over de wetgevingsprioriteiten 
voor 2018-2019 verbinden het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie zich 
ertoe maatregelen te nemen om de sociale 
dimensie van de Unie te versterken door de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te verbeteren36, 
de werknemers tegen gezondheidsrisico’s 
op het werk te beschermen37, een 
rechtvaardige behandeling van iedereen op 
de arbeidsmarkt van de Unie te waarborgen 
met behulp van gemoderniseerde regels 
inzake de terbeschikkingstelling van 
werknemers38 en de grensoverschrijdende 
handhaving van het recht van de Unie 
verder te verbeteren.

(4) Overeenkomstig hun gezamenlijke 
verklaring over de wetgevingsprioriteiten 
voor 2018-2019 verbinden het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie zich 
ertoe maatregelen te nemen om de sociale 
dimensie van de Unie te versterken door de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te verbeteren36, 
alle werknemers tegen gezondheidsrisico’s 
op het werk te beschermen37, een 
rechtvaardige behandeling van iedereen op 
de arbeidsmarkt van de Unie te waarborgen 
met behulp van gemoderniseerde regels 
inzake de terbeschikkingstelling van 
werknemers38 en de grensoverschrijdende 
handhaving van het recht van de Unie 
verder te verbeteren.

_________________ _________________

36 Voorstel voor een verordening van het 36 Voorstel voor een verordening van het 
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Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM 
(2016) 815 final).

Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM 
(2016) 815 final).

37 Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2004/37/EG 
betreffende de bescherming van de 
werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk (COM (2017) 11 
final).

37 Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2004/37/EG 
betreffende de bescherming van de 
werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk (COM (2017) 11 
final).

38 Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten 
(COM (2016) 128 final).

38 Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten 
(COM (2016) 128 final).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet een Europese 
Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 
opgericht met het oog op meer
rechtvaardigheid en vertrouwen in de 
eengemaakte markt. Daartoe is het zaak dat 
de Autoriteit de lidstaten en de Commissie 
steunt bij het versterken van de toegang 
van personen en werkgevers tot informatie 
over hun rechten en plichten in het kader 
van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 
en tot relevante diensten, de naleving van 
het recht van de Unie en de samenwerking 
tussen de lidstaten bevordert met het oog 
op de doeltreffende toepassing van het 
recht van de Unie op deze gebieden en 

(5) Er moet een Europese 
Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 
opgericht met het oog op het 
gemakkelijker maken van 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, 
het versterken van de sociale
rechtvaardigheid en het vertrouwen in de 
eengemaakte markt en het waarborgen 
van gelijke toegang tot werkgelegenheid 
en sociale zekerheid voor mobiele 
burgers, alsook met het oog op een betere 
bescherming van arbeidsrechten en het 
ondersteunen van de bestrijding van 
werkloosheid, dit alles met inachtneming 
van de beginselen van evenredigheid en 
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bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als 
er zich grensoverschrijdende geschillen of 
verstoringen van de arbeidsmarkt 
voordoen.

subsidiariteit. Daartoe is het zaak dat de 
Autoriteit de lidstaten en de Commissie 
steunt bij het versterken van de toegang 
van personen en werkgevers tot informatie 
over hun rechten en plichten in het kader 
van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 
en tot relevante diensten, de naleving van 
het recht van de Unie en de samenwerking 
tussen de lidstaten bevordert met het oog 
op de doeltreffende toepassing van het 
recht van de Unie op deze gebieden en 
bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als 
er zich grensoverschrijdende geschillen of 
verstoringen van de arbeidsmarkt 
voordoen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 
uitvoeren op het gebied van 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 
de coördinatie van de sociale zekerheid, 
met inbegrip van het vrije verkeer van 
werknemers, de detachering van 
werknemers en uiterst mobiele diensten. 
Zij moet ook de samenwerking tussen de 
lidstaten versterken bij de bestrijding van 
zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 
uitvoering van haar activiteiten 
onregelmatigheden – inclusief op gebieden 
van het recht van de Unie die buiten haar 
bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 
tewerkstelling van illegale onderdanen 
van derde landen of schendingen van de 
arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 
verslag kunnen uitbrengen en in 
voorkomend geval met de Commissie, de 
bevoegde organen van de Unie en de 
nationale autoriteiten rond deze kwesties 
kunnen samenwerken.

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 
uitvoeren op het gebied van 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 
de coördinatie van de sociale zekerheid, 
met inbegrip van het vrije verkeer van 
werknemers, de detachering van 
werknemers en uiterst mobiele diensten. 
Zij moet ook de samenwerking tussen de 
lidstaten versterken bij de bestrijding van 
zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 
uitvoering van haar activiteiten 
onregelmatigheden – inclusief op gebieden 
van het recht van de Unie die buiten haar 
bevoegdheid vallen – vermoedt zoals 
schendingen van de arbeidsvoorwaarden of 
de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 
in voorkomend geval verslag kunnen 
uitbrengen en efficiënt en onverwijld met 
de Commissie, de bevoegde organen van 
de Unie en de nationale autoriteiten rond 
deze kwesties kunnen samenwerken.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Zwartwerk heeft vaak een 
grensoverschrijdende dimensie en kan 
ernstige gevolgen hebben voor de 
betrokken werknemers. Sommige 
kwetsbare groepen, zoals onderdanen van 
derde landen, worden in het bijzonder 
blootgesteld aan zwartwerk en de daarmee 
gepaard gaande ontzegging van 
basisrechten van werknemers. De 
Autoriteit moet het bij Besluit (EU) 
2016/344 van het Europees Parlement en 
de Raad opgerichte Europees platform 
voor de intensivering van de 
samenwerking bij de aanpak van 
zwartwerk handhaven en verder 
ontwikkelen en de samenwerking op het 
niveau van de Unie op dit gebied 
versterken.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 
van werknemers bevorderen, dat geregeld 
is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en van de Raad39, 
Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad40 en Verordening 
(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 
en de Raad41. Zij moet de detachering van 
werknemers vergemakkelijken, die 
geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad42 en 
Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad43, onder meer door 
de handhaving van die bepalingen te 
ondersteunen die door middel van 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 
van werknemers bevorderen, dat geregeld 
is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en van de Raad39, 
Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad40 en Verordening 
(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 
en de Raad41. Zij moet de detachering van 
werknemers vergemakkelijken, die 
geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad42 en 
Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad43, onder meer door 
de handhaving van die bepalingen te 
ondersteunen die door middel van 
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universeel geldende collectieve 
overeenkomsten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de praktijken van de 
lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 
bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad44, 
Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad45, 
Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad46, alsmede 
bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 
Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 
van de Raad48.

universeel geldende collectieve 
overeenkomsten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de praktijken van de 
lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 
de efficiënte coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 
bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad44, 
Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad45, 
Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad46, alsmede 
bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 
Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 
van de Raad48.

_________________ _________________

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 
27.5.2011, blz. 1).

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 
27.5.2011, blz. 1).

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende maatregelen om de uitoefening 
van de in de context van het vrije verkeer 
van werknemers aan werknemers 
verleende rechten te vergemakkelijken (PB 
L 128 van 30.4.2014, blz. 8).

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende maatregelen om de uitoefening 
van de in de context van het vrije verkeer 
van werknemers aan werknemers 
verleende rechten te vergemakkelijken (PB 
L 128 van 30.4.2014, blz. 8).

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
april 2016 inzake een Europees netwerk 
van diensten voor arbeidsvoorziening 
(EURES), de toegang van werknemers tot 
mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 
van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 
nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 
blz. 1).

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
april 2016 inzake een Europees netwerk 
van diensten voor arbeidsvoorziening 
(EURES), de toegang van werknemers tot 
mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 
van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 
nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 
blz. 1).

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten (PB L 18 van 
21.1.1997, blz. 1).

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten (PB L 18 van 
21.1.1997, blz. 1).

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
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inzake de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
1024/2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt ("de IMI-verordening") (PB 
L 159 van 28.5.2014, blz. 11).

inzake de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
1024/2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt ("de IMI-verordening") (PB 
L 159 van 28.5.2014, blz. 11).

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 
30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 
L 200 van 7.6.2004, blz. 1).

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 
30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 
L 200 van 7.6.2004, blz. 1).

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
september 2009 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 
30.10.2009, blz. 1).

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
september 2009 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 
30.10.2009, blz. 1).

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot uitbreiding van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 
onderdanen van derde landen die enkel 
door hun nationaliteit nog niet onder deze 
verordeningen vallen (PB L 344 van 
29.12.2010, blz. 1).

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 tot uitbreiding van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 
onderdanen van derde landen die enkel 
door hun nationaliteit nog niet onder deze 
verordeningen vallen (PB L 344 van 
29.12.2010, blz. 1).

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 
5.7.1971, blz. 2).

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 
5.7.1971, blz. 2).

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 
Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 
van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 
betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 
Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 
van de wijze van toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 
betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
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hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 
27.3.1972, blz. 1).

hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 
27.3.1972, blz. 1).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De personen die onder de 
activiteiten van de Autoriteit vallen, 
moeten personen zijn die onderworpen zijn 
aan het recht van de Unie binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening, 
met inbegrip van werknemers, 
zelfstandigen, werkzoekenden en 
economisch niet-actieve personen. Het
betreft zowel burgers van de Unie als 
onderdanen van derde landen die legaal
in de Unie verblijven – bijvoorbeeld 
gedetacheerde werknemers, houders van 
een Europese blauwe kaart, binnen een 
onderneming overgeplaatste personen of 
langdurig ingezeten – en hun gezinsleden.

(9) De personen die onder de 
activiteiten van de Autoriteit vallen, 
moeten personen zijn, zowel EU-burgers 
als burgers van derde landen, die 
onderworpen zijn aan het recht van de Unie 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening, met inbegrip van 
werknemers, zelfstandigen, 
werkzoekenden en economisch niet-actieve 
personen in situaties van 
grensoverschrijdende mobiliteit binnen de 
EU.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Met het oog op de geleidelijke 
totstandbrenging van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
waarin is voorzien in de Verdragen, zijn 
rechtshandelingen van de Unie 
aangenomen inzake de voorwaarden voor 
toegang, verblijf en werk van bepaalde 
categorieën onderdanen van derde 
landen, zoals houders van een Europese 
blauwe kaart uit hoofde van Richtlijn 
2009/50/EG van de Raad1 bis, binnen een
onderneming overgeplaatste personen uit 
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hoofde van Richtlijn 2014/66/EU van het 
Europees Parlement en de Raad1 ter of 
langdurig ingezetenen uit hoofde van 
Richtlijn 2003/109/EG van de Raad1 quater, 
en hun gezinsleden, evenals inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen uit hoofde van 
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 quinquies. De 
grensoverschrijdende aspecten van de 
toepassing van dergelijke wetgeving 
moeten worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van de werkzaamheden 
van de Autoriteit.

__________________

1 bis Richtlijn 2009/50/EG van de Raad 
van 25 mei 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog 
op een hooggekwalificeerde baan (PB L 
155 van 18.6.2009, blz. 17).

1 ter Richtlijn 2014/66/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen 
van derde landen in het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming 
(PB L 157 van 27.5.2014, blz. 1).

1 quater Richtlĳn 2003/109/EG van de 
Raad van 25 november 2003 betreffende 
de status van langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen (PB L 16 
van 23.1.2004, blz. 44).

25 November 2003 Richtlijn 2009/52/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juni 2009 tot vaststelling van 
minimumnormen inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, 
blz. 24).

Amendement 15
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De oprichting van de Autoriteit 
mag geen nieuwe rechten en plichten 
meebrengen voor personen of werkgevers 
– met inbegrip van marktdeelnemers of 
organisaties zonder winstoogmerk –
aangezien ze onder de activiteiten van de 
Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 
zij onder het recht van de Unie binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

(10) De oprichting van de Autoriteit 
mag geen nieuwe rechten en plichten 
meebrengen voor personen of werkgevers 
– met inbegrip van marktdeelnemers of 
organisaties zonder winstoogmerk –
aangezien ze onder de activiteiten van de 
Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 
zij onder het recht van de Unie binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen. Tegelijkertijd moet de Autoriteit 
ertoe bijdragen dat bestaande rechten en 
plichten worden geëerbiedigd en 
toegepast, in overeenstemming met het 
EU-recht en internationale 
arbeidsnormen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Met het oog op een eerlijke, 
eenvoudige en doeltreffende toepassing 
van het recht van de Unie moet de 
Autoriteit de samenwerking en de tijdige 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevorderen. Samen met andere 
personeelsleden is het aan de nationale 
verbindingsfunctionarissen die binnen de 
Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 
de lidstaten van hun 
samenwerkingsverplichtingen te 
bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 
met behulp van specifieke procedures te 
versnellen en voor links met andere 
krachtens het recht van de Unie opgerichte 
nationale verbindingsbureaus, organen en 
contactpunten te zorgen. De Autoriteit 
moet het gebruik van innovatieve 
methoden voor doeltreffende en efficiënte 
grensoverschrijdende samenwerking 

(13) Met het oog op een eerlijke, 
eenvoudige en doeltreffende toepassing 
van het recht van de Unie moet de 
Autoriteit de samenwerking en de tijdige 
uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten bevorderen. Samen met andere 
personeelsleden is het aan de nationale 
verbindingsfunctionarissen die binnen de 
Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 
de lidstaten van hun 
samenwerkingsverplichtingen te 
bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 
met behulp van specifieke procedures te 
versnellen en voor links met andere 
krachtens het recht van de Unie opgerichte 
nationale verbindingsbureaus, organen en 
contactpunten te zorgen. De Autoriteit 
moet het gebruik van innovatieve 
methoden voor doeltreffende en efficiënte 
grensoverschrijdende samenwerking 
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stimuleren – met inbegrip van 
elektronische instrumenten voor de 
uitwisseling van gegevens, zoals het 
systeem voor de elektronische uitwisseling 
van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 
het Informatiesysteem interne markt (IMI) 
– en bijdragen tot de verdere digitalisering 
van procedures en tot de verbetering van 
IT-instrumenten voor de uitwisseling van 
berichten tussen nationale autoriteiten.

stimuleren – met inbegrip van 
elektronische instrumenten voor de 
uitwisseling van gegevens, zoals het 
systeem voor de elektronische uitwisseling 
van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 
het Informatiesysteem interne markt (IMI) 
– en bijdragen tot de verdere digitalisering 
van procedures en tot de verbetering van 
IT-instrumenten voor de uitwisseling van 
berichten tussen nationale autoriteiten. Bij 
de uitwisseling van gegevens, met name 
op het gebied van sociale zekerheid, moet 
rekening worden gehouden met 
cybercriminaliteit en beveiligingsaspecten, 
en de uitwisselingen moeten nauwgezet 
worden gereguleerd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de lidstaten beter in staat te 
stellen grensoverschrijdende 
onregelmatigheden aan te pakken met 
betrekking tot het recht van de Unie dat 
onder haar bevoegdheden valt, moet de 
Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 
bij het uitvoeren van onderling afgestemde 
en gezamenlijke inspecties, onder meer 
door de uitvoering van de inspecties 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
2014/67/EU te vergemakkelijken. De 
inspecties moeten plaatsvinden als de 
lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten 
met het voorstel van de Autoriteit 
instemmen. De Autoriteit moet 
strategische, logistieke en technische 
bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 
de onderling afgestemde of gezamenlijke 
inspecties deelnemen, met volledige 
inachtneming van de 
vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 
inspecties moeten in overeenstemming met 
de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 
en volledig binnen het nationale 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 
stellen grensoverschrijdende
onregelmatigheden op het gebied van 
arbeid aan te pakken met betrekking tot het 
recht van de Unie dat onder haar 
bevoegdheden valt, moet de Autoriteit de 
nationale autoriteiten en de sociale 
partners steunen bij het uitvoeren van 
onderling afgestemde en gezamenlijke 
inspecties, onder meer door de uitvoering 
van de inspecties overeenkomstig artikel
10 van Richtlijn 2014/67/EU te 
vergemakkelijken. De inspecties moeten 
plaatsvinden als de lidstaten erom 
verzoeken of als de lidstaten met het 
voorstel van de Autoriteit instemmen. De 
Autoriteit moet strategische, logistieke en 
technische bijstand verlenen aan de 
lidstaten die aan de onderling afgestemde 
of gezamenlijke inspecties deelnemen, met 
volledige inachtneming van de 
vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 
inspecties moeten in overeenstemming met 
de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 
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rechtskader van de betrokken lidstaten 
vallen, die voor follow-up van de resultaten 
van de onderling afgestemde en 
gezamenlijke inspecties moeten zorgen 
overeenkomstig hun nationale recht.

en volledig binnen het nationale 
rechtskader van de betrokken lidstaten 
vallen, die voor follow-up van de resultaten 
van de onderling afgestemde en 
gezamenlijke inspecties moeten zorgen 
overeenkomstig hun nationale recht.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om op de hoogte te blijven van 
nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 
het gebied van arbeidsmobiliteit en de 
coördinatie van de sociale zekerheid, moet 
de Autoriteit een analytische en 
risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 
Daarbij moeten studies en analysen van de 
arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 
collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 
potentiële onevenwichtigheden in termen 
van vaardigheden en grensoverschrijdende 
arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 
van de mogelijke effecten ervan voor de 
territoriale samenhang. De Autoriteit moet 
ook de in artikel 10 van Richtlijn 
2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 
ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 
voor synergieën en complementariteit met 
andere agentschappen, diensten of 
netwerken van de Unie. Daarbij moet 
onder meer worden gestreefd naar input 
van Solvit en soortgelijke diensten over 
steeds terugkerende problemen waarmee 
personen en bedrijven worden 
geconfronteerd bij de uitoefening van hun 
rechten op de gebieden binnen de 
werkingssfeer van de Autoriteit. De 
Autoriteit moet ook die activiteiten op het 
gebied van gegevensverzameling 
vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 
de relevante wetgeving van de Unie binnen 
haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 
geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

(15) Om op de hoogte te blijven van 
nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 
het gebied van arbeidsmobiliteit en de 
coördinatie van de sociale zekerheid, moet 
de Autoriteit een analytische en 
risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 
Daarbij moeten studies en analysen van de 
arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 
collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 
potentiële onevenwichtigheden in termen 
van vaardigheden en grensoverschrijdende 
arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 
van de mogelijke effecten ervan voor de 
territoriale samenhang. De Autoriteit moet 
ook de in artikel 10 van Richtlijn 
2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 
ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 
voor synergieën en complementariteit met 
andere agentschappen, diensten of 
netwerken van de Unie. Daarbij moet 
onder meer worden gestreefd naar input 
van Solvit en soortgelijke diensten over 
steeds terugkerende problemen waarmee 
personen en bedrijven worden 
geconfronteerd bij de uitoefening van hun 
rechten op de gebieden binnen de 
werkingssfeer van de Autoriteit. De 
Autoriteit moet ook die activiteiten op het 
gebied van gegevensverzameling 
vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 
de relevante wetgeving van de Unie binnen 
haar werkingssfeer voorziet, met 
eerbiediging van de 
gegevensbeschermingsvoorschriften en 



AD\1166967NL.docx 19/40 PE623.868v01-00

NL

de lidstaten mee. rekening houdend met risico's in verband 
met cybercriminaliteit. Dit brengt geen 
nieuwe rapportageverplichtingen voor de 
lidstaten mee.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De Autoriteit moet een platform 
bieden om geschillen tussen lidstaten bij de 
toepassing van het recht van de Unie dat 
binnen haar werkingssfeer valt, te 
beslechten. De Autoriteit moet 
voortbouwen op de bestaande dialoog- en 
bemiddelingsmechanismen op het gebied 
van de coördinatie van de sociale 
zekerheid, die door de lidstaten worden 
gewaardeerd60 en waarvan het belang door 
het Hof van Justitie is erkend61. De 
lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 
kunnen verwijzen met het oog op 
bemiddeling volgens de daartoe 
vastgestelde standaardprocedures. De 
Autoriteit mag zich uitsluitend 
bezighouden met geschillen tussen 
lidstaten; personen en werkgevers die bij 
de uitoefening van hun EU-rechten 
moeilijkheden ondervinden, moeten 
kunnen blijven beschikken over de 
diensten van de lidstaten en van de Unie 
die zich specifiek met dergelijke zaken 
bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 
waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 
moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 
ook zaken ter overweging naar de 
Autoriteit kunnen verwijzen die niet 
kunnen worden opgelost als gevolg van 
meningsverschillen tussen nationale 
overheidsdiensten.

(17) De Autoriteit moet een platform 
bieden om geschillen tussen lidstaten bij de 
toepassing van het recht van de Unie dat 
binnen haar werkingssfeer valt, te 
beslechten. De Autoriteit moet 
voortbouwen op de bestaande 
democratische dialoog- en 
bemiddelingsmechanismen op het gebied 
van de coördinatie van de sociale 
zekerheid, die door de lidstaten worden 
gewaardeerd60 en waarvan het belang door 
het Hof van Justitie is erkend61. De 
lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 
kunnen verwijzen met het oog op 
bemiddeling volgens de daartoe 
vastgestelde standaardprocedures. De 
Autoriteit mag zich uitsluitend 
bezighouden met geschillen tussen 
lidstaten; personen en werkgevers die bij 
de uitoefening van hun EU-rechten 
moeilijkheden ondervinden, moeten 
kunnen blijven beschikken over de 
diensten van de lidstaten en van de Unie 
die zich specifiek met dergelijke zaken 
bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 
waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 
moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 
ook zaken ter overweging naar de 
Autoriteit kunnen verwijzen die niet 
kunnen worden opgelost als gevolg van 
meningsverschillen tussen nationale 
overheidsdiensten.

_________________ _________________

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 
26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 
26 oktober 2017 over het voorstel voor een
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verordening tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en Verordening 
(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 13645/1/17.

verordening tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en Verordening 
(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 
wijze van toepassing van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 
Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-
58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 
44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 
28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 
punten 39-41; Zaak C-359/16 
EU:C:2018:63, punten 44-45.

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 
Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-
58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 
44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 
28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 
punten 39-41; Zaak C-359/16 
EU:C:2018:63, punten 44-45.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten en de Commissie 
moeten in een raad van bestuur 
vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 
dat de Autoriteit doeltreffend kan 
functioneren. Bij de samenstelling van de 
raad van bestuur – met inbegrip van de 
selectie van de voorzitter en de 
vicevoorzitter – moet rekening worden 
gehouden met het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen, ervaring en 
kwalificaties. Met het oog op het 
doeltreffend en efficiënt functioneren van 
de Autoriteit moet de raad van bestuur met 
name een jaarlijks werkprogramma 
vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 
begroting van de Autoriteit uitvoeren, de
voor de Autoriteit geldende financiële 
regels vaststellen, een uitvoerend directeur 
benoemen en de procedures vaststellen die 
de uitvoerend directeur moet volgen bij het 
nemen van besluiten met betrekking tot de 
operationele taken van de Autoriteit. 
Vertegenwoordigers van landen die geen 
lidstaten van de Unie zijn maar die het 
recht van de Unie toepassen binnen de 

(21) De lidstaten, de sociale partners, 
het Europees Parlement en de Commissie 
moeten in een raad van bestuur 
vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 
dat de Autoriteit doeltreffend kan 
functioneren. Bij de samenstelling van de 
raad van bestuur – met inbegrip van de 
selectie van de voorzitter en de 
vicevoorzitter – moet rekening worden 
gehouden met het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen, ervaring en 
kwalificaties. Met het oog op het 
doeltreffend en efficiënt functioneren van 
de Autoriteit moet de raad van bestuur met 
name een jaarlijks werkprogramma 
vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 
begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 
voor de Autoriteit geldende financiële 
regels vaststellen, een uitvoerend directeur 
benoemen en de procedures vaststellen die 
de uitvoerend directeur moet volgen bij het 
nemen van besluiten met betrekking tot de 
operationele taken van de Autoriteit. 
Vertegenwoordigers van landen die geen 
lidstaten van de Unie zijn maar die het 
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werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen als 
waarnemers aan de vergaderingen van de 
raad van bestuur deelnemen.

recht van de Unie toepassen binnen de 
werkingssfeer van de Autoriteit en de IAO
kunnen als waarnemers aan de 
vergaderingen van de raad van bestuur 
deelnemen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Op de gebieden binnen haar 
werkingssfeer moet de Autoriteit op de 
deskundigheid van relevante 
belanghebbenden kunnen rekenen via een 
specifieke stakeholdergroep. De leden 
moeten vertegenwoordigers van de sociale 
partners op het niveau van de Unie zijn. Bij 
de uitvoering van activiteiten houdt de 
stakeholdergroep naar behoren rekening 
met het advies en de expertise van het bij 
Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 
Raadgevend Comité voor de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels en het uit 
hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 
opgerichte Raadgevend Comité voor het 
vrije verkeer van werknemers.

(23) Op de gebieden binnen haar 
werkingssfeer moet de Autoriteit op de 
deskundigheid van relevante 
belanghebbenden kunnen rekenen via een 
specifieke stakeholdergroep. De leden 
moeten vertegenwoordigers van de sociale 
partners op het niveau van de Unie, de IAO 
en relevante organisaties van het 
maatschappelijk middenveld zijn. Bij de 
uitvoering van activiteiten houdt de 
stakeholdergroep naar behoren rekening 
met het advies en de expertise van het bij 
Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 
Raadgevend Comité voor de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels en het uit 
hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 
opgerichte Raadgevend Comité voor het 
vrije verkeer van werknemers.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Persoonsgegevens moeten in het 
kader van deze verordening 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad64 of Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad65 worden verwerkt, afhankelijk
van de vraag welke verordening van 

(25) Elke verwerking van 
persoonsgegevens door de Autoriteit in het 
kader van deze verordening moet 
geschieden overeenkomstig Verordening 
(EU) 2018/... van het Europees Parlement 
en de Raad1 bis. Elke verwerking van 
persoonsgegevens door de lidstaten in het 
kader van deze verordening, met name in 
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toepassing is. Dit houdt onder meer in dat
passende technische en organisatorische 
maatregelen worden genomen om aan de 
verplichtingen van die verordeningen te 
voldoen, en met name de verplichtingen 
met betrekking tot de rechtmatigheid van 
de verwerking van gegevens, de 
beveiliging van de verwerkingsactiviteiten, 
de verstrekking van informatie en de 
rechten van de betrokkenen.

het kader van onderling afgestemde en 
gezamenlijke inspecties, moet geschieden 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad1 ter. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens voornamelijk 
noodzakelijk is voor het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van strafrechtelijke sancties, met name in 
het kader van onderling afgestemde en 
gezamenlijke inspecties waarbij 
onregelmatigheden met een strafbaar 
karakter aan het licht komen of zijn 
gekomen, zoals arbeidsuitbuiting of 
mensenhandel, moet de verwerking van 
dergelijke persoonsgegevens geschieden 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 quater. De Autoriteit neemt
passende technische en organisatorische 
maatregelen om aan de verplichtingen van 
die verordeningen te voldoen, en met name 
de verplichtingen met betrekking tot de 
rechtmatigheid van de verwerking van 
gegevens, de beveiliging van de 
verwerkingsactiviteiten, de verstrekking 
van informatie en de rechten van de 
betrokkenen.

_________________ _________________

1 bis Verordening (EG) 2018/... van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L ... van ...).

1 ter Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
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95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming), PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1.

1 quater Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

64 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

65 Verordening (EG) nr.45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrĳe verkeer van die 
gegevens (PB L8 van 12.1.2001, blz.1) 
(wordt momenteel herzien bij COM(2017) 
8 final).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Binnen het kader van hun (30) Binnen het kader van hun 
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respectieve bevoegdheden moet de 
Autoriteit met andere agentschappen van 
de Unie – met name met de agentschappen 
op het gebied van werkgelegenheid en 
sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 
hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 
en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 
gestreefd: de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 
Europees Centrum voor de ontwikkeling 
van de beroepsopleiding (Cedefop), het 
Europees Agentschap voor de veiligheid en 
de gezondheid op het werk (EU-OSHA),
de Europese Stichting voor opleiding 
(ETF) en – bij de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en de 
mensenhandel – het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
en het EU-Agentschap voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust).

respectieve bevoegdheden moet de 
Autoriteit met andere agentschappen van 
de Unie – met name met de agentschappen 
op het gebied van werkgelegenheid en 
sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 
hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 
en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 
gestreefd: de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 
Europees Centrum voor de ontwikkeling 
van de beroepsopleiding (Cedefop), het 
Europees Agentschap voor de veiligheid en 
de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en
de Europese Stichting voor opleiding 
(ETF).

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De Autoriteit moet ook voor 
doeltreffende samenwerking zorgen, 
binnen het kader van hun respectieve 
bevoegdheden, met het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) 
en het EU-Agentschap voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust) op 
het vlak van de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad, en, als het om 
georganiseerde misdaad gaat die 
gekoppeld is aan fraude tegen de EU-
begroting, met het Europees Openbaar 
Ministerie (EOM). Teneinde 
mensenhandel te bestrijden, met 
bijzondere aandacht voor mensenhandel 
in het kader van arbeidsuitbuiting, moet 
het Agentschap indien toepasselijk ook 
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samenwerken met andere EU-
agentschappen die actief zijn op het 
gebied van justitie en binnenlandse zaken 
(zoals het Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten – FRA, het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken – EASO, het Europees 
Agentschap voor het operationeel beheer 
van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht –
eu-LISA, het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving – EWDD, het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid – EIGE, 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap – Frontex, het 
Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving – Cepol), en met de 
coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening – het vrije verkeer van 
werknemers en diensten bevorderen en 
bijdragen tot meer eerlijkheid op de interne 
markt – onvoldoende kunnen worden 
verwezenlijkt bij een ongecoördineerd 
optreden van de lidstaten en beter op het 
niveau van de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt vanwege de 
grensoverschrijdende aard van die 
activiteiten en de noodzaak van nauwere 
samenwerking tussen de lidstaten, kan de 
Unie maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie vastgestelde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 

(36) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening – het vrije verkeer van 
werknemers en diensten bevorderen en 
bijdragen tot meer sociale 
rechtvaardigheid op de interne markt –
onvoldoende kunnen worden verwezenlijkt 
bij een ongecoördineerd optreden van de 
lidstaten en beter op het niveau van de 
Unie kunnen worden verwezenlijkt 
vanwege de grensoverschrijdende aard van 
die activiteiten en de noodzaak van 
nauwere samenwerking tussen de lidstaten, 
kan de Unie maatregelen nemen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vastgestelde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
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om die doelstellingen te verwezenlijken. om die doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Overeenkomstig artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
eerbiedigt deze verordening de 
grondrechten en de beginselen die met 
name in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn vastgesteld,

(37) Overeenkomstig artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
eerbiedigt deze verordening de 
grondrechten en de beginselen die met 
name in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn vastgesteld. Ook 
wordt de Europese pijler van sociale 
rechten in deze verordening in 
aanmerking genomen,

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) vereenvoudigt de Autoriteit het 
identificeren van belemmeringen voor het 
vrije verkeer, de toegang tot 
werkgelegenheid en de toegang tot sociale 
zekerheid op de interne markt.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) coördineert de Autoriteit 
maatregelen ter versterking van het vrije 
verkeer, een Unie-wijde arbeidsmarkt met 
eerlijke concurrentie, fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en toereikende 
sociale bescherming voor alle werknemers 
en hun gezinsleden.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
bevordert zij de toegang van personen en 
werkgevers tot informatie over rechten en 
plichten in grensoverschrijdende situaties 
en de toegang tot diensten op het gebied 
van grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit;

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
bevordert zij de toegang van personen, 
sociale partners en werkgevers tot 
informatie over rechten en plichten in 
grensoverschrijdende situaties en de 
toegang tot diensten op het gebied van 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit;

Motivering

In artikel 5 van Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 
2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer 
van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken, is bepaald dat "[d]e 
lidstaten [...] de dialoog [bevorderen] met de sociale partners en relevante non-
gouvernementele organisaties die er – overeenkomstig de nationale wetgeving of praktijk –
rechtmatig belang bij hebben bij te dragen aan de bestrijding van ongerechtvaardigde 
beperkingen van en belemmeringen voor het recht op vrij verkeer, en van discriminatie op 
grond van nationaliteit, van werknemers in de Unie en hun familieleden, met het oog op het 
bevorderen van het beginsel van gelijke behandeling". Zie ook overweging 23 van dezelfde 
richtlijn.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 
analysen en risicobeoordelingen uit met 
betrekking tot grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit;

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 
analysen en risicobeoordelingen uit met 
betrekking tot grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit en belemmeringen voor 
het vrije verkeer van werknemers en 
diensten;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) zij biedt de lidstaten ondersteuning 
op het vlak van capaciteitsopbouw in 
verband met de uitvoering van gerichte 
inspecties om ernstige 
arbeidsuitbuitingspraktijken op te sporen 
en te bestraffen;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Verordening (EU) 
589/2016 inzake Eures en Verordening 
[één digitale toegangspoort – COM(2017)
256] verbetert de Autoriteit de 
beschikbaarheid, de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de aan personen en 
werkgevers verstrekte informatie om de 
arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 
bevorderen. Daartoe:

Overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 589/2016 inzake Eures en Verordening 
[één digitale toegangspoort –
COM(2017)0256] verbetert de Autoriteit 
de beschikbaarheid, de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de aan personen, 
sociale partners en werkgevers verstrekte 
informatie om de arbeidsmobiliteit binnen 
de Unie te bevorderen. Daartoe:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verstrekt de Autoriteit relevante 
informatie aan werkgevers over 
arbeidsvoorschriften en de levens- en 
arbeidsvoorwaarden voor werknemers –
met inbegrip van gedetacheerde 
werknemers – bij grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit;

c) verstrekt de Autoriteit relevante 
informatie aan personen, sociale partners 
en werkgevers over arbeidsvoorschriften 
en de levens- en arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers – met inbegrip van 
gedetacheerde werknemers, houders van 
een Europese blauwe kaart, binnen een 
onderneming overgeplaatste personen, 
langdurig ingezetenen en de gezinsleden 
van deze werknemers – bij 
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit;
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) registreert de Autoriteit klachten 
van werknemers en werkgevers over 
vermeende inbreuken op het recht op vrij 
verkeer van werknemers, vrijheid van 
vestiging en de vrijheid om diensten te
verrichten op de interne markt, en doet zij 
voorstellen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten en aan de Commissie om 
dergelijke kwesties op te lossen;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 
het voldoen aan de verplichtingen inzake 
de verspreiding van en de toegang tot 
informatie over het vrije verkeer van 
werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 
van Richtlijn 2014/54/EU – en de 
terbeschikkingstelling van werknemers –
zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 
2014/67/EU;

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 
het voldoen aan de verplichtingen inzake 
de verspreiding van en de toegang tot 
informatie over het vrije verkeer van 
werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 
van Richtlijn 2014/54/EU – en de 
terbeschikkingstelling van werknemers –
zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 
2014/67/EU en de relevante bepalingen 
van de EU-wetgeving inzake legale 
migratie;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) helpt de Autoriteit de lidstaten –
met volledige inachtneming van de 
bevoegdheden van de lidstaten – bij het op 
vrijwillige basis stroomlijnen van de 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten –
met volledige inachtneming van de 
bevoegdheden van de lidstaten en de 
grondrechten – bij het op vrijwillige basis 
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informatie- en dienstverlening aan 
personen en werkgevers met betrekking tot 
grensoverschrijdende mobiliteit.

stroomlijnen van de informatie- en 
dienstverlening aan personen, sociale 
partners en werkgevers met betrekking tot 
grensoverschrijdende mobiliteit.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verleent diensten aan 
personen en werkgevers om de 
arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 
bevorderen. Daartoe:

1. Zonder reeds bestaande 
mechanismen te dupliceren, verleent de
Autoriteit waar toepasselijk diensten aan 
personen en werkgevers om de 
arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 
bevorderen. Daartoe:

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met uitzondering van de technische 
exploitatie en de ontwikkeling van het 
Eures-portaal en aanverwante IT-diensten 
– die de Commissie blijft beheren – beheert 
de Autoriteit het Europees 
coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 
ervoor dat het bureau zijn taken 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit 
zorgt er onder de verantwoordelijkheid 
van de uitvoerend directeur – zoals 
bepaald in artikel 23, lid 4, onder k), –
voor dat deze activiteit volledig voldoet 
aan de vereisten van de toepasselijke 
gegevensbeschermingswetgeving, met 
inbegrip van de vereiste een functionaris 
voor gegevensbescherming aan te stellen, 
zoals bepaald in artikel 37.

2. Met uitzondering van de technische 
exploitatie en de ontwikkeling van het 
Eures-portaal en aanverwante IT-diensten 
– die de Commissie blijft beheren – beheert 
de Autoriteit het Europees 
coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 
ervoor dat het bureau zijn taken 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit en
de Commissie worden in 
overeenstemming met artikel 28 van 
Verordening (EU) nr. 2018/... als 
gezamenlijke controleurs beschouwd. Zij 
zorgen ervoor dat deze activiteit volledig 
voldoet aan de vereisten van de 
toepasselijke 
gegevensbeschermingswetgeving, met 
inbegrip van de vereiste een functionaris 
voor gegevensbescherming aan te stellen, 
zoals bepaald in artikel 37.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit bevordert de samenwerking 
tussen de lidstaten en ondersteunt hun 
daadwerkelijke naleving van 
samenwerkingsverplichtingen – onder 
meer inzake de uitwisseling van informatie 
– die zijn vastgesteld in het recht van de 
Unie dat onder de bevoegdheden van de 
Autoriteit valt.

De Autoriteit bevordert de samenwerking 
tussen de lidstaten en ondersteunt hun 
daadwerkelijke naleving van 
samenwerkingsverplichtingen – onder 
meer inzake de uitwisseling van informatie 
– die zijn vastgesteld in het recht van de 
Unie dat onder de bevoegdheden van de 
Autoriteit valt, met volledige eerbiediging 
van de bescherming van 
persoonsgegevens en de grondrechten.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 74 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 
artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 
(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 
Autoriteit de werkzaamheden van de 
Administratieve Commissie voor de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels bij de 
behandeling van financiële kwesties met 
betrekking tot de coördinatie van de sociale 
zekerheid.

2. Overeenkomstig artikel 74 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 
artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 
(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 
Autoriteit de werkzaamheden van de 
Administratieve Commissie voor de 
efficiënte coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels bij de 
behandeling van financiële kwesties met 
betrekking tot de coördinatie van de sociale 
zekerheid.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit bevordert het gebruik 3. De Autoriteit bevordert het gebruik 
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van elektronische instrumenten en 
procedures voor de uitwisseling van 
berichten tussen nationale autoriteiten, met 
inbegrip van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en het systeem voor de 
elektronische uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens (EESSI).

van elektronische instrumenten en 
procedures voor de uitwisseling van 
berichten tussen nationale autoriteiten, met 
inbegrip van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en het systeem voor de 
elektronische uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens (EESSI), in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 
van innovatieve methoden voor 
doeltreffende en efficiënte 
grensoverschrijdende samenwerking, 
onderzoekt het mogelijke gebruik van 
elektronische uitwisselingsmechanismen 
tussen de lidstaten om fraude 
gemakkelijker op te sporen en dient 
verslagen bij de Commissie in met het oog 
op de verdere ontwikkeling van die 
mechanismen.

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 
van innovatieve methoden voor 
doeltreffende en efficiënte 
grensoverschrijdende samenwerking, 
onderzoekt het mogelijke gebruik van 
elektronische uitwisselingsmechanismen 
tussen de lidstaten om fraude 
gemakkelijker op te sporen en dient 
verslagen bij de Commissie in met het oog 
op de verdere ontwikkeling van die 
mechanismen, in overeenstemming met de 
wetgeving van de Unie inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 
voert analysen uit met betrekking tot 
grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 
sectorspecifieke bedreigingen en 
terugkerende problemen voor personen en 
werkgevers met betrekking tot 
grensoverschrijdende mobiliteit. De 
Autoriteit zorgt daarbij voor 

1. De Autoriteit beoordeelt risico's en 
voert analysen uit met betrekking tot 
grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 
sectorspecifieke ontwikkelingen, 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
werknemers en diensten, discriminatie bij 
de toegang tot werkgelegenheid en andere 
terugkerende problemen voor personen en 
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complementariteit met andere 
agentschappen of diensten van de Unie en 
zij maakt gebruik van hun expertise, onder 
meer op het gebied van de prognose van 
vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 
veiligheid op het werk. Op verzoek van de 
Commissie kan de Autoriteit gerichte en 
diepgaande analysen en studies uitvoeren 
om specifieke kwesties in verband met 
arbeidsmobiliteit te onderzoeken.

werkgevers met betrekking tot 
grensoverschrijdende mobiliteit. Alle 
gegevens die worden verwerkt om risico's 
te beoordelen en analysen uit te voeren, 
worden volledig geanonimiseerd. De 
Autoriteit zorgt daarbij voor 
complementariteit met andere 
agentschappen of diensten van de Unie en 
zij maakt gebruik van hun expertise, onder 
meer op het gebied van de prognose van 
vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 
veiligheid op het werk. Op verzoek van de 
Commissie kan de Autoriteit gerichte en 
diepgaande analysen en studies uitvoeren 
om specifieke kwesties in verband met 
arbeidsmobiliteit te onderzoeken.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 
bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 
zorgen zij ervoor dat alle 
persoonsgegevens met betrekking tot die 
zaak geanonimiseerd zijn en de Autoriteit 
verwerkt in geen enkel stadium van de 
bemiddelingsprocedure persoonsgegevens 
van personen die bij de zaak betrokken 
zijn.

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 
bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 
zorgen zij ervoor dat alle 
persoonsgegevens met betrekking tot die 
zaak zodanig anoniem zijn gemaakt dat de 
betrokkene niet of niet meer 
identificeerbaar is. De Autoriteit verwerkt 
in geen geval in geen enkel stadium van de 
bemiddelingsprocedure en om geen enkele 
reden persoonsgegevens van personen die 
bij de zaak betrokken zijn. 
Persoonsgegevens mogen niet langer 
worden bewaard dan noodzakelijk is voor 
de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De Autoriteit stelt in voorkomend geval 
samenwerkingsregelingen vast met andere 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie.

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 
samenwerkingsregelingen vast met andere 
gedecentraliseerde agentschappen van de 
Unie, in het bijzonder met de 
agentschappen die werkzaam zijn op het 
gebied van werkgelegenheid en sociaal 
beleid en de agentschappen die zich 
bezighouden met de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit en 
mensenhandel en ernstige 
arbeidsuitbuiting;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit zorgt voor de coördinatie, de 
ontwikkeling en de toepassing van 
interoperabiliteitskaders om de uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten en ook 
met de Autoriteit te waarborgen. Die 
interoperabiliteitskaders zijn gebaseerd op 
en worden ondersteund door het Europees 
interoperabiliteitskader70 en de in Besluit 
(EU) 2015/2240 van het Europees 
Parlement en de Raad71 bedoelde Europese 
interoperabiliteitsreferentiearchitectuur.

De Autoriteit zorgt voor de coördinatie, de 
ontwikkeling en de toepassing van 
interoperabiliteitskaders om de uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten en ook 
met de Autoriteit te waarborgen. Die 
interoperabiliteitskaders zijn gebaseerd op 
en worden ondersteund door het Europees 
interoperabiliteitskader70 en de in Besluit 
(EU) 2015/2240 van het Europees 
Parlement en de Raad71 bedoelde Europese 
interoperabiliteitsreferentiearchitectuur. De 
interoperabiliteitskaders eerbiedigen de 
gegevensbeschermingsvoorschriften van 
de Unie, met name het beginsel van 
doelbinding en de beperkingen van 
toegangsrechten.

_________________ _________________

70 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Europees 
interoperabiliteitskader –
Implementatiestrategie – COM(2017) 134 
final.

70 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s: Europees 
interoperabiliteitskader –
Implementatiestrategie – COM(2017) 134 
final.

71 Besluit (EU) 2015/2240 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 tot vaststelling van een 
programma inzake 

71 Besluit (EU) 2015/2240 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 tot vaststelling van een 
programma inzake 
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interoperabiliteitsoplossingen en 
gemeenschappelijke kaders voor Europese 
overheidsdiensten, bedrijven en burgers 
(ISA2-programma) als middel om de 
overheidssector te moderniseren (PB L 318 
van 4.12.2015, blz. 1).

interoperabiliteitsoplossingen en 
gemeenschappelijke kaders voor Europese 
overheidsdiensten, bedrijven en burgers 
(ISA2-programma) als middel om de 
overheidssector te moderniseren (PB L 318 
van 4.12.2015, blz. 1).

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van haar specifieke 
taken of voor specifieke beleidsgebieden 
kan de Autoriteit werkgroepen of 
deskundigenpanels oprichten met 
vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 
de Commissie of met externe op basis van 
selectieprocedures gekozen deskundigen, 
met inbegrip van een 
bemiddelingscommissie voor haar taken uit 
hoofde van artikel 13 van deze verordening 
en een speciale werkgroep voor de in 
artikel 8, lid 2, van deze verordening 
bedoelde behandeling van financiële 
kwesties met betrekking tot de toepassing 
van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 
en (EG) nr. 987/2009.

Voor de uitvoering van haar specifieke 
taken of voor specifieke beleidsgebieden 
kan de Autoriteit werkgroepen of 
deskundigenpanels oprichten met 
vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 
de Commissie, de sociale partners, 
relevante internationale organisaties en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld of met externe op basis van 
selectieprocedures gekozen deskundigen, 
met inbegrip van een 
bemiddelingscommissie voor haar taken uit 
hoofde van artikel 13 van deze verordening 
en een speciale werkgroep voor de in 
artikel 8, lid 2, van deze verordening 
bedoelde behandeling van financiële 
kwesties met betrekking tot de toepassing 
van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 
en (EG) nr. 987/2009.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de raad van bestuur die een 
lidstaat vertegenwoordigen, en hun 
plaatsvervangers worden door hun 
respectieve lidstaat benoemd op basis van 
hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 
vermelde gebieden, waarbij rekening wordt 

De leden van de raad van bestuur die een 
lidstaat vertegenwoordigen, en hun 
plaatsvervangers worden door hun 
respectieve lidstaat benoemd op basis van 
hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 
vermelde gebieden en op basis van 
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gehouden met relevante bestuurlijke, 
administratieve en budgettaire 
vaardigheden.

verdiensten, waarbij rekening wordt 
gehouden met relevante ervaring en
bestuurlijke, administratieve en budgettaire 
vaardigheden.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Vertegenwoordigers van derde 
landen die het recht van de Unie toepassen 
op de gebieden die onder deze verordening 
vallen, kunnen als waarnemers aan de 
vergaderingen van de raad van bestuur 
deelnemen.

5. Vertegenwoordigers van derde 
landen die het recht van de Unie toepassen 
op de gebieden die onder deze verordening 
vallen, en vertegenwoordigers van de IAO 
en het Europees Parlement, kunnen als 
waarnemers aan de vergaderingen van de 
raad van bestuur deelnemen.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4– letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de door de raad van bestuur 
vastgestelde maatregelen uit te voeren om 
te voldoen aan de verplichtingen inzake 
gegevensbescherming van Verordening 
(EG) nr. 45/2001.

k) de door de raad van bestuur 
vastgestelde interne voorschriften uit te 
voeren in overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Motivering

Terminologie uit artikel 25, lid 5, en overweging 18 van de nieuwe verordening betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
door instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes
vertegenwoordigers van de sociale partners 
op het niveau van de Unie die in gelijke 
mate de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties 
vertegenwoordigen, en twee 
vertegenwoordigers van de Commissie.

4. De stakeholdergroep bestaat uit 
acht vertegenwoordigers van de sociale 
partners op het niveau van de Unie die in 
gelijke mate de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties 
vertegenwoordigen, vier 
vertegenwoordigers van relevante 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, één vertegenwoordiger van 
de IAO en twee vertegenwoordigers van de 
Commissie.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verordening (EU) nr. 2018/... is 
van toepassing op de verwerking van 
gegevens door de Autoriteit.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om fraude, corruptie en andere 
onwettige activiteiten overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 883/2013 beter te 
kunnen bestrijden, treedt de Autoriteit 
uiterlijk zes maanden nadat zij operationeel 
is geworden, toe tot het Interinstitutioneel 
Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de 
interne onderzoeken verricht door OLAF 
en stelt zij op basis van het model in de 
bijlage bij dat akkoord passende 
voorschriften op voor al haar werknemers.

1. Om fraude, corruptie en andere 
onwettige activiteiten te bestrijden, zijn
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad betreffende nauwere samenwerking 
bij de instelling van het Europees 
Openbaar Ministerie ("EOM") van 
toepassing. Daartoe treedt de Autoriteit 
uiterlijk zes maanden nadat zij operationeel 
is geworden, toe tot het Interinstitutioneel 
Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de 
interne onderzoeken verricht door OLAF 
en stelt zij op basis van het model in de 
bijlage bij dat akkoord passende 
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voorschriften op voor al haar werknemers.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 
bevatten samenwerkingsovereenkomsten 
met derde landen en internationale 
organisaties, contracten, 
subsidieovereenkomsten en 
subsidiebesluiten van de Autoriteit 
bepalingen die de Europese Rekenkamer 
en OLAF uitdrukkelijk machtigen 
dergelijke audits en onderzoeken te 
verrichten overeenkomstig hun respectieve 
bevoegdheden.

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 
bevatten samenwerkingsovereenkomsten 
met derde landen en internationale 
organisaties, contracten, 
subsidieovereenkomsten en 
subsidiebesluiten van de Autoriteit 
bepalingen die het EOM, de Europese 
Rekenkamer en OLAF uitdrukkelijk 
machtigen dergelijke audits en 
onderzoeken te verrichten overeenkomstig 
hun respectieve bevoegdheden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 
met de autoriteiten van derde landen 
maken, als de Commissie daarvoor vooraf 
toestemming verleent. Die afspraken 
brengen geen wettelijke verplichtingen 
voor de Unie en haar lidstaten mee.

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 
met de autoriteiten van derde landen 
maken, als de Commissie daarvoor vooraf 
toestemming verleent. Die afspraken 
brengen geen wettelijke verplichtingen 
voor de Unie en haar lidstaten mee en 
omvatten niet de mogelijkheid om 
persoonsgegevens uit te wisselen.
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