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Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige 
arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 
2017/0355(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2017)0797),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0006/2018),

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

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den 
svenske Riksdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse af 23. maj 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til udtalelse af 5. juli 2018 fra Regionsudvalget2,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
18. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. 
artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

1 EUT C 283 af 10.8.2018, s. 39.
2 EUT C 387 af 25.10.2018, s. 53.



– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-
0355/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

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(2017)0355

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om 
gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/1152.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring

Kommissionen vil i overensstemmelse med direktivets artikel 23 foretage en gennemgang af 
anvendelsen af dette direktiv senest ved dets ikrafttræden plus otte år med henblik på i givet 
fald at foreslå de nødvendige ændringer. Kommissionen giver tilsagn om i sin rapport at 
lægge særlig vægt på medlemsstaternes anvendelse af artikel 1 og 14. Kommissionen vil også 
kontrollere overholdelsen af artikel 14, når den vurderer, om medlemsstaterne har foretaget en 
fuldstændig og korrekt gennemførelse af direktivet i deres nationale retssystemer.


