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Amendement  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Standpunt van de Raad 

–

 

 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

standpunt van de Raad in eerste lezing. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Standpunt van de Raad  

–

 

 Voorstel tot verwerping 

 Het Europees Parlement verwerpt het 

standpunt van de Raad in eerste lezing.  

 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis.  hecht zijn goedkeuring aan de bij 

deze resolutie gevoegde verklaring; 

Or. en 
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Amendement  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Bijlage 

 

 Bijlage bij de wetgevingsresolutie 

 Verklaring van het Europees Parlement 

over de overgang van personeel 

 Volgens overweging 14 en artikel 4, 

leden 4 bis, 4 ter en 6, moeten de lidstaten 

Richtlijn 2001/23/EG betreffende het 

behoud van de rechten van de 

werknemers bij overgang van 

ondernemingen volledig eerbiedigen en 

mogen zij verder gaan dan de toepassing 

van deze richtlijn door extra maatregelen 

ter bescherming van het personeel te 

nemen die in overeenstemming zijn met 

het Unierecht, zoals het eisen van een 

verplichte overgang van personeel, ook 

als Richtlijn 2001/23/EG niet van 

toepassing is. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Lucy Anderson 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 

Artikel 4 – lid 4 ter 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

Richtlijn 2001/23/EG van de Raad is van 

toepassing op een verandering van 

exploitant van openbare diensten indien 

die verandering een overgang van 

ondernemingen inhoudt in de zin van die 

richtlijn. 

Onverminderd de nationale wetgeving en 

het recht van de Unie, inclusief 

representatieve collectieve 

overeenkomsten tussen sociale partners, 

eisen de bevoegde instanties van de 

geselecteerde exploitant van openbare 

diensten dat hij het personeel 

arbeidsvoorwaarden aanbiedt op basis 

van nationale, regionale en lokale sociale 
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normen die gelden op de plaats waar de 

dienst wordt verricht, en/of eisen zij de 

verplichte overgang van personeel bij een 

wijziging van exploitant. Wanneer een 

dergelijke overgang geëist wordt, worden 

aan het reeds eerder in de diensten van de 

vorige exploitant werkzame personeel 

dezelfde rechten aangeboden als die welke 

het genoten zou hebben indien een 

overgang in de zin van Richtlijn 

2001/23/EG zou hebben plaatsgevonden. 

Wanneer de bevoegde instanties van 

exploitanten van openbare diensten eisen 

dat zij bepaalde sociale normen in acht 

nemen, bevatten 

aanbestedingsdocumenten en 

openbaredienstcontracten een lijst van het 

betrokken personeel en een transparant 

gedetailleerd overzicht van de 

contractuele rechten van het personeel en 

van de voorwaarden waaronder de 

werknemers geacht worden aan de 

diensten te zijn gebonden. 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 

 

Amendement  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 

Artikel 5 – lid 2 – aanhef 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

In geval van openbaar personenvervoer per 

spoor mag de in de eerste alinea bedoelde 

groepering van overheden uitsluitend 

bestaan uit bevoegde plaatselijke 

overheden die niet bevoegd zijn voor het 

volledige grondgebied van een land. De 

In geval van openbaar personenvervoer per 

spoor mag de in de eerste alinea bedoelde 

groepering van overheden uitsluitend 

bestaan uit bevoegde plaatselijke 

overheden die niet bevoegd zijn voor het 

volledige grondgebied van een land. De 
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openbare personenvervoersdienst of het 

openbaredienstcontract, als bedoeld in de 

eerste alinea, mag enkel de 

vervoersbehoeften van stedelijke 

agglomeraties of plattelandsgebieden, of 

beide, dekken. 

openbare personenvervoersdienst of het 

openbaredienstcontract, als bedoeld in de 

eerste alinea, mag enkel de 

vervoersbehoeften van stedelijke 

agglomeraties of plattelandsgebieden 

dekken, tenzij een nationale bevoegde 

overheid of haar interne exploitant 

handelt in overeenstemming met punt d). 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 

 

Amendement  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 

Artikel 5 – lid 2 – letter d 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 a bis)  In lid 2 komt punt d) als volgt te 

luiden: 

 "d) indien een nationale bevoegde 

overheid verantwoordelijk is voor het 

verstrekken van openbare 

personenvervoersdiensten, zijn de punten 

a), b) en c) van toepassing op die overheid 

ten gunste van het geografisch gebied 

waarvoor zij verantwoordelijk is, op 

voorwaarde dat de interne exploitant niet 

meedoet aan openbare aanbestedingen 

voor het verrichten van openbare 

personenvervoersdiensten, die worden 

georganiseerd buiten het gebied waarvoor 

het openbaredienstcontract is gegund, en 

met name diensten die worden verricht in 

het gebied van een bevoegde overheid van 

een andere lidstaat;” 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 
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gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 

 

 


