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Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af 
socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 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, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. februar 2019 forpligtede sig 
til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, 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. noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og 
som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende;

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



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



P8_TC1-COD(2019)0019

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om 
indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af de sociale 
sikringsordninger efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/500.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Forordningen om fastlæggelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende koordinering af de 

sociale sikringsordninger som følge af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands 

udtræden af Den Europæiske Union er baseret på artikel 48 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF), da den vedrører foranstaltninger inden for koordinering af 

socialsikring. En udvidelse af denne forordning til at omfatte tredjelandsstatsborgere i samme 

retsakt er ikke mulig på grund af retsgrundlagenes uforenelighed, da en sådan udvidelse skulle 

baseres på artikel 79, stk. 2, litra b), i TEUF.

Kommissionen mener, at tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010, fortsat bør være omfattet af de 

grundlæggende principper for koordinering af de sociale sikringsordninger, som skal 

kodificeres i forordningen om fastlæggelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende 

koordinering af socialsikring, på grundlag af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1231/2010 

samt forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, som forbliver i kraft.  

Kommissionen vil på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt dog overveje at få 

principperne i denne forordning udvidet til at omfatte tredjelandsborgere, som har bopæl i en 

medlemsstat, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1231/2010 af 24. november 2010 er eller har været omfattet af EU-lovgivningen om 

koordinering af socialsikringsordninger, med henblik på at bekræfte deres rettigheder i 

relation til den periode, hvor Det Forenede Kongerige var en medlemsstat.


