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Ændringsforslag 24
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Arbejdskraftens frie bevægelighed er en 
grundlæggende frihedsrettighed for EU-
borgere og udgør en af grundpillerne i EU's 
indre marked, som er nedfældet i artikel 45 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Dens gennemførelse er 
videreudviklet i EU-lovgivning, der tager 
sigte på at sikre fuld udøvelse af de 
rettigheder, EU-borgere og deres 
familiemedlemmer har.

(1) Arbejdskraftens frie bevægelighed er en 
grundlæggende frihedsrettighed og 
rettighed for EU-borgere og udgør en af 
grundpillerne i EU's indre marked, som er 
nedfældet i artikel 45 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
Rettigheder i forbindelse med 
arbejdstagernes frie bevægelighed bør 
være tilgængelige for alle, uanset status.
Dens gennemførelse er videreudviklet i 
EU-lovgivning, der tager sigte på at sikre 
fuld udøvelse af de rettigheder, EU-borgere 
og deres familiemedlemmer har. Det er 
yderst vigtigt at sikre, at denne 
grundlæggende frihedsrettighed altid 
tager hensyn til princippet om ligestilling 
mellem kvinder og mænd og styrkelsen af 
lige muligheder på tværs af EU.

Or. en

Ændringsforslag 25
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 
sig fra områder med høj arbejdsløshed til 
områder, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, hvor flere folk har mulighed 

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at bevæge
sig til områder, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, hvor flere folk har mulighed 
for at finde job, som passer bedre til deres 
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for at finde job, som passer bedre til deres 
kvalifikationer, og hvor flaskehalsene på 
arbejdsmarkedet fjernes.

kvalifikationer, og hvor flaskehalsene på 
arbejdsmarkedet fjernes.

Or. de

Ændringsforslag 26
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 
arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 
sig fra områder med høj arbejdsløshed til 
områder, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, hvor flere folk har mulighed 
for at finde job, som passer bedre til deres 
kvalifikationer, og hvor flaskehalsene på 
arbejdsmarkedet fjernes.

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 
også et nøgleelement til udviklingen af et 
egentligt EU-arbejdsmarked, hvor
arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 
sig til områder, hvor der er mangel på 
arbejdskraft, hvor flere folk har mulighed 
for at finde job, som passer bedre til deres 
kvalifikationer, og hvor flaskehalsene på 
arbejdsmarkedet fjernes.

Or. en

Ændringsforslag 27
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den frivillige mobilitet inden for EU 
skal fremmes. Arbejdstagernes frie 
bevægelighed må imidlertid ikke føre til 
hjerneflugt som følge af, at der savnes 
fremtidsudsigter i oprindelseslandet. En 
sådan hjerneflugt er ikke nogen holdbar 
løsning på kriser og massearbejdsløshed.

Or. de
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Ændringsforslag 28
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere.
Den er forskellig fra den frie udveksling 
af tjenesteydelser, hvorefter virksomheder 
har ret til at udføre tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt 
kan sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, 
der skal til for dér at udføre de 
pågældende tjenesteydelser.

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere.
Beskyttelsen mod forskelsbehandling skal 
også gælde for arbejdstagere, som 
arbejder på tværs af grænserne, og hvis 
arbejdssted og bopæl ligger i forskellige 
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
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pågældende medlemsstats statsborgere.
Den er forskellig fra den frie udveksling 
af tjenesteydelser, hvorefter virksomheder 
har ret til at udføre tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt 
kan sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, 
der skal til for dér at udføre de 
pågældende tjenesteydelser.

pågældende medlemsstats statsborgere.
Procedure- og håndhævelsesmæssige 
rettigheder, som er et vigtigt instrument 
for borgerne til at opnå deres rettigheder, 
bør være tilgængelige for alle borgere, 
som flytter inden for EU, uanset deres 
status, og uanset om de flytter til en anden 
medlemsstat i henhold til artikel 45 eller 
andre bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere.
Den er forskellig fra den frie udveksling 
af tjenesteydelser, hvorefter virksomheder 
har ret til at udføre tjenesteydelser i en 
anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt 
kan sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, 
der skal til for dér at udføre de 
pågældende tjenesteydelser.

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 31
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, herunder grænsearbejdere, i 
henhold til EU-lovgivningen, uden 
forskelsbehandling på grund af bopæl, for 
så vidt angår beskæftigelse, aflønning og 
øvrige arbejdsvilkår ved at sikre 
ligebehandling i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere. Ligebehandling 
af arbejdstagere skal overholdes til enhver 
tid i henhold til de gældende regler i den
pågældende medlemsstat, uanset om 
reglerne er fastsat i national ret eller i 
kollektive aftaler. Arbejdskraftens frie 
bevægelighed må aldrig udnyttes med 
henblik på forskelsbehandling. Den er
forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
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aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser. Samtidig skal 
forskelsbehandling ikke forstås i 
økonomisk forstand. Arbejdskraftens frie 
bevægelighed bør forstås i lyset af ønsket 
om det indre marked, og den bør fungere 
til gavn for såvel arbejdsgivere som 
arbejdstagere, da den er det bedste middel 
til at tackle skævheder i efterspørgslen 
efter arbejdskraft.

Or. en

Ændringsforslag 33
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår som 
fastsat i artikel 45, stk. 2, i TEUF ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
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tjenesteydelser. tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 34
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

(3) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
giver enhver borger ret til frit at rejse til en 
anden medlemsstat for at arbejde og bo der 
i dette øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning, afskedigelse, skattemæssige 
hhv. sociale fordele og øvrige 
arbejdsvilkår ved at sikre ligebehandling i 
forhold til den pågældende medlemsstats 
statsborgere. Den er forskellig fra den frie 
udveksling af tjenesteydelser, hvorefter 
virksomheder har ret til at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
hvortil de midlertidigt kan sende
("udstationere") deres egne arbejdstagere 
for at udføre det arbejde, der skal til for dér
at udføre de pågældende tjenesteydelser.

Or. nl

Ændringsforslag 35
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) opfordrer Kommissionen til i 
samarbejde med Europa-Parlamentet at 
træffe foranstaltninger, som fremmer 
arbejdstagernes mobilitet og sikrer 
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beskyttelse mod forskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 36
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med hensyn til arbejdstagerne og disses 
familier, der gør brug af retten til fri 
bevægelighed, giver traktatens artikel 45 
materielle rettigheder vedrørende 
udøvelsen af denne grundlæggende 
frihedsrettighed, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 492/2011 af 5. april 2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen.

(4) Arbejdstagernes ret til fri 
bevægelighed har en vigtig indflydelse på 
familielivet og på arbejdstagernes og 
deres partneres uddannelsesmæssige og 
erhvervsmæssige valg; med hensyn til 
arbejdstagerne og disses familier, der gør 
brug af retten til fri bevægelighed, giver 
traktatens artikel 45 materielle rettigheder 
vedrørende udøvelsen af denne 
grundlæggende frihedsrettighed, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Unionen og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004. Når 
medlemsstaterne anvender forordning 
(EU) nr. 492/2011, direktiv 2004/38/EF 
og nærværende direktiv, må de ikke 
forskelsbehandle arbejdstagerne eller 
deres familiemedlemmer på grund af de 
forhold, som nævnes i artikel 21 i chartret 
om grundlæggende rettigheder, herunder 
seksuel orientering.

Or. en

Ændringsforslag 37
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaterne bør sikre en 
gensidig anerkendelse af de forskellige 
former for juridiske partnerskaber og de 
deraf afledte rettigheder for at undgå 
enhver form for forskelsbehandling af 
vandrende arbejdstagere på grund af 
disses seksuelle orientering eller 
filosofiske valg. Medlemsstaterne bør også 
sikre, at rettigheder, der opnås som følge 
af en adoption af et barn, bliver 
respekteret, eftersom dette er en 
forudsætning, når der overvejes at flytte 
til en anden medlemsstat af 
arbejdsmæssige årsager.

Or. en

Ændringsforslag 38
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved.

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er stadig en stor 
udfordring, og mange arbejdstagere, 
arbejdsgivere og offentlige forvaltninger
mangler meget ofte kendskab til EU-
borgernes ret til fri bevægelighed.
Borgerne lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Berørte arbejdstagere 
rammes også af voldsomme konsekvenser 
af flere forskellige former for 
forskelsbehandling på grund af 
racemæssig eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder, seksuel 
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orientering og køn. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved.
Denne kløft eksisterer også fortsat for 
visse udsatte grupper, såsom hushjælp, 
personer med handicap og analfabeter. 
Der bør derfor iværksættes konkrete 
tiltag, så disse grupper kan udøve deres 
ret til at arbejde i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 39
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved.

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved, 
ligesom der må gennemføres klarere 
sanktioner for de tilfælde, hvor denne ret 
krænkes.

Or. en

Ændringsforslag 40
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved.

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union, ligesom arbejdstagere, 
som arbejder på tværs af grænserne. Der 
er derfor en kløft mellem lovgivningen og 
dens anvendelse i praksis, som der må 
gøres noget ved.

Or. de

Ændringsforslag 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de flytter på tværs af 
medlemsstaternes grænser inden for Den 
Europæiske Union. Der er derfor en kløft 
mellem lovgivningen og dens anvendelse i 
praksis, som der må gøres noget ved.

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 
en stor udfordring, og mange arbejdstagere 
mangler meget ofte kendskab til deres ret 
til fri bevægelighed. De lider stadig under 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og for grænsearbejderes 
vedkommende under forskelsbehandling 
på grundlag af bopæl, når de flytter på 
tværs af medlemsstaternes grænser inden 
for Den Europæiske Union. Der er derfor 
en kløft mellem lovgivningen og dens 
anvendelse i praksis, som der må gøres 
noget ved.

Or. en
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Ændringsforslag 42
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I juli 2010 påpegede Kommissionen i 
sin meddelelse "Bekræftelse af 
arbejdstagernes fri bevægelighed: 
rettigheder og den vigtigste udvikling", at 
den vil undersøge metoder til at håndtere 
de nye behov og udfordringer (særlig i 
lyset af de nye mobilitetsmønstre), 
vandrende EU-arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer står over for, og at den 
inden for rammerne af den nye strategi for 
det indre marked vil overveje, hvordan 
man kan fremme og styrke mekanismer til 
effektiv gennemførelse af princippet om 
ligebehandling for EU-arbejdstagere og 
disses familiemedlemmer, der gør brug af 
deres ret til fri bevægelighed.

(6) I juli 2010 påpegede Kommissionen i 
sin meddelelse "Bekræftelse af 
arbejdstagernes fri bevægelighed: 
rettigheder og den vigtigste udvikling", at 
den vil undersøge metoder til at håndtere 
de nye behov og udfordringer (særlig i 
lyset af de nye mobilitetsmønstre), 
vandrende og mobile EU-arbejdstagere og 
deres familiemedlemmer står over for, og 
at den inden for rammerne af den nye 
strategi for det indre marked vil overveje, 
hvordan man kan fremme og styrke 
mekanismer til effektiv gennemførelse af 
princippet om ligebehandling for EU-
arbejdstagere og disses familiemedlemmer, 
der gør brug af deres ret til fri 
bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I juli 2010 påpegede Kommissionen i 
sin meddelelse "Bekræftelse af 
arbejdstagernes fri bevægelighed: 
rettigheder og den vigtigste udvikling", at 
den vil undersøge metoder til at håndtere 
de nye behov og udfordringer (særlig i 
lyset af de nye mobilitetsmønstre),
vandrende EU-arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer står over for, og at den 
inden for rammerne af den nye strategi for 
det indre marked vil overveje, hvordan 

(6) I juli 2010 påpegede Kommissionen i 
sin meddelelse "Bekræftelse af 
arbejdstagernes fri bevægelighed: 
rettigheder og den vigtigste udvikling", at 
den vil undersøge metoder til at håndtere 
de nye behov og udfordringer (særlig i 
lyset af de nye mobilitetsmønstre), EU-
arbejdstagere og deres familiemedlemmer 
står over for, og at den inden for rammerne 
af den nye strategi for det indre marked vil 
overveje, hvordan man kan fremme og 
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man kan fremme og styrke mekanismer til 
effektiv gennemførelse af princippet om 
ligebehandling for EU-arbejdstagere og 
disses familiemedlemmer, der gør brug af 
deres ret til fri bevægelighed.

styrke mekanismer til effektiv 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling for EU-arbejdstagere og 
disses familiemedlemmer, der gør brug af 
deres ret til fri bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den 15. december 2011 vedtog 
Europa-Parlamentet sin beslutning om 
arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, 
hvori Parlamentet fremsatte klare krav 
om foranstaltninger, som kan sikre, at 
denne ret anvendes for EU-borgerne til 
gavn for EU som helhed samt for at 
fremme gennemførelsen af det indre 
marked og skabelsen af et EU-
arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen pegede i rapporten om 
unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af 
hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder" af 27. oktober 2010 på den 
forskelligartede og forkerte anvendelse af 
EU-retten på retten til fri bevægelighed 
som en af de største hindringer, som EU-

(7) Kommissionen pegede i rapporten om 
unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af 
hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder" af 27. oktober 2010 på den 
forskelligartede og forkerte anvendelse af 
EU-retten på retten til fri bevægelighed 
som en af de største hindringer, som EU-
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borgerne står over for, når det drejer sig om 
i praksis at udøve deres rettigheder i 
henhold til EU-retten. I overensstemmelse 
hermed meddelte Kommissionen, at den 
havde til hensigt at træffe foranstaltninger 
til at "lette den fri bevægelighed for 
unionsborgere og deres 
tredjelandsfamiliemedlemmer ved at 
foretage en streng håndhævelse af EU-
reglerne, herunder af forbuddet mod 
forskelsbehandling, ved at fremme brug af 
bedste praksis og arbejde for øget viden om 
EU-reglerne blandt dem, der anvender 
dem, og ved at forbedre formidlingen af 
oplysninger til unionsborgerne om deres 
rettigheder med hensyn til fri 
bevægelighed" (foranstaltning 15 i 
rapporten om unionsborgerskab 2010).

borgerne står over for, når det drejer sig om 
i praksis at udøve deres rettigheder i 
henhold til EU-retten. I overensstemmelse 
hermed meddelte Kommissionen, at den 
havde til hensigt at træffe foranstaltninger 
til at "lette den fri bevægelighed for 
unionsborgere og deres 
tredjelandsfamiliemedlemmer ved at 
foretage en streng håndhævelse af EU-
reglerne, herunder af forbuddet mod 
forskelsbehandling, ved at fremme brug af 
bedste praksis og arbejde for øget viden om 
EU-reglerne blandt dem, der anvender 
dem, og ved at forbedre formidlingen af 
oplysninger til unionsborgerne om deres 
rettigheder med hensyn til fri 
bevægelighed" (foranstaltning 15 i 
rapporten om unionsborgerskab 2010).
Desuden omtalte Kommissionen i 2013-
rapporten om unionsborgerskabet1

behovet for at fjerne administrative 
hindringer og forenkle procedurerne for 
EU-borgere, som bor, arbejder og rejser i 
EU; ikkediskriminerende adgang til 
instrumenter, som letter borgernes 
adgang til deres ret til fri bevægelighed, 
bør være en integreret del af dette.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Ændringsforslag 46
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen pegede i rapporten om 
unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af 
hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder" af 27. oktober 2010 på den 
forskelligartede og forkerte anvendelse af 
EU-retten på retten til fri bevægelighed 

(7) Kommissionen pegede i rapporten om 
unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af 
hindringerne for unionsborgernes 
rettigheder" af 27. oktober 2010 på den 
forskelligartede og forkerte anvendelse af 
EU-retten på retten til fri bevægelighed 
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som en af de største hindringer, som EU-
borgerne står over for, når det drejer sig om 
i praksis at udøve deres rettigheder i 
henhold til EU-retten. I overensstemmelse 
hermed meddelte Kommissionen, at den 
havde til hensigt at træffe foranstaltninger 
til at "lette den fri bevægelighed for 
unionsborgere og deres 
tredjelandsfamiliemedlemmer ved at 
foretage en streng håndhævelse af EU-
reglerne, herunder af forbuddet mod 
forskelsbehandling, ved at fremme brug af 
bedste praksis og arbejde for øget viden om 
EU-reglerne blandt dem, der anvender 
dem, og ved at forbedre formidlingen af 
oplysninger til unionsborgerne om deres 
rettigheder med hensyn til fri 
bevægelighed" (foranstaltning 15 i 
rapporten om unionsborgerskab 2010).

som en af de største hindringer, som EU-
borgerne står over for, når det drejer sig om 
i praksis at udøve deres rettigheder i 
henhold til EU-retten. Den manglende 
anerkendelse af andre EU-medlemsstaters 
eksamensbeviser udgør også en hindring.
I overensstemmelse hermed meddelte 
Kommissionen, at den havde til hensigt at 
træffe foranstaltninger til at "lette den fri 
bevægelighed for unionsborgere og deres 
tredjelandsfamiliemedlemmer ved at 
foretage en streng håndhævelse af EU-
reglerne, herunder af forbuddet mod 
forskelsbehandling, ved at fremme brug af 
bedste praksis og arbejde for øget viden om 
EU-reglerne blandt dem, der anvender 
dem, og ved at forbedre formidlingen af 
oplysninger til unionsborgerne om deres 
rettigheder med hensyn til fri 
bevægelighed" (foranstaltning 15 i 
rapporten om unionsborgerskab 2010) og 
relevante bestemmelser i anden 
lovgivning, såsom Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 
af 29. april 2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger.

Or. nl

Ændringsforslag 47
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I beskæftigelsespakken af 18. april 
2012 (Meddelelse fra Kommissionen "Et 
opsving med høj beskæftigelse") 
bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt 
om at "fremlægge et lovgivningsforslag 
senest i slutningen af 2012 til støtte for 
mobile arbejdstagere (information og 
rådgivning) i udøvelsen af rettigheder, jf. 
traktaten og forordning 492/2011 om 

(8) I beskæftigelsespakken af 18. april 
2012 (Meddelelse fra Kommissionen "Et 
opsving med høj beskæftigelse") 
bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt 
om at "fremlægge et lovgivningsforslag 
senest i slutningen af 2012 til støtte for 
mobile arbejdstagere (information og 
rådgivning) i udøvelsen af rettigheder, jf. 
traktaten og forordning 492/2011 om 
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arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen".

arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen" og tilskyndede medlemsstaterne 
til at øge bevidstheden om rettighederne i 
medfør af EU-lovgivningen om forbud 
mod forskelsbehandling, ligestilling 
mellem kvinder og mænd samt 
arbejdstagernes fri bevægelighed og til at 
åbne og fremme adgangen for EU-
borgere til stillinger i den offentlige sektor 
i overensstemmelse med EU-retten, sådan 
som den er fortolket af Domstolen.
Kommissionen tilskyndede også 
medlemsstaterne til at sikre fuld 
anvendelse af direktiv 2006/54/EF om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
kvinder og mænd i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Relevant og effektiv anvendelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder, 
hvorimod dårlig håndhævelse 
underminerer effektiviteten af EU-
bestemmelserne på dette område.

(9) Relevant og effektiv anvendelse af den 
gældende EU-lovgivning og
foranstaltninger til håndhævelse er 
nøgleelementer i beskyttelsen af 
arbejdstagernes rettigheder, hvorimod 
dårlig håndhævelse underminerer 
effektiviteten af EU-bestemmelserne på 
dette område. Til dette formål bør EU 
agere på en velafbalanceret måde og
undgå potentielle smuthuller i 
lovgivningen. Lovgivningen bør tage 
højde for såvel arbejdsgiverens som 
arbejdstagerens rettigheder og pligter.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Relevant og effektiv anvendelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder, 
hvorimod dårlig håndhævelse 
underminerer effektiviteten af EU-
bestemmelserne på dette område.

(9) Relevant og effektiv anvendelse og 
håndhævelse samt kendskab til 
rettighederne er nøgleelementer i 
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder, 
hvorimod dårlig håndhævelse 
underminerer effektiviteten af EU-
bestemmelserne på dette område og 
bringer EU-borgernes rettigheder og 
beskyttelse i fare.

Or. en

Ændringsforslag 50
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Relevant og effektiv anvendelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder, 
hvorimod dårlig håndhævelse 
underminerer effektiviteten af EU-
bestemmelserne på dette område.

(9) Relevant og effektiv anvendelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder
og sikring af ligebehandling, hvorimod 
dårlig håndhævelse af artikel 45 i 
traktaten og forordning (EU) nr. 
492/2011 underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 51
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) En mere effektiv og ensartet 
anvendelse af rettigheder i henhold til EU-
bestemmelserne om arbejdstagernes frie 
bevægelighed er også nødvendig for et 
velfungerende indre marked.

(10) En mere effektiv og ensartet 
anvendelse af rettigheder i henhold til EU-
bestemmelserne om arbejdstagernes frie 
bevægelighed uden opsplitning af de 
berørte grupper er også nødvendig for et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 52
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne 
er bedre orienteret om deres rettigheder, 
for at støtte og beskytte dem i udøvelsen af 
disse rettigheder og for at bekæmpe 
omgåelse af disse bestemmelser fra de 
offentlige myndigheders og de offentlige 
eller private arbejdsgiveres side.

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne
og arbejdsgiverne og deres 
repræsentanter samt forvaltningen er 
bedre orienteret om rettighederne i 
forbindelse med fri bevægelighed, for at 
støtte og beskytte arbejdstagerne og deres 
familier i udøvelsen af disse rettigheder og 
for at bekæmpe omgåelse af disse 
bestemmelser fra de offentlige
myndigheders og de offentlige eller private 
arbejdsgiveres side.

Or. en

Ændringsforslag 53
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne 
er bedre orienteret om deres rettigheder, for 
at støtte og beskytte dem i udøvelsen af 
disse rettigheder og for at bekæmpe 
omgåelse af disse bestemmelser fra de 
offentlige myndigheders og de offentlige 
eller private arbejdsgiveres side.

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne 
er bedre orienteret om deres rettigheder, for 
at støtte og beskytte dem i udøvelsen af 
disse rettigheder og for at bekæmpe 
omgåelse af disse bestemmelser fra de 
offentlige myndigheders og de offentlige 
eller private arbejdsgiveres side. I denne 
forbindelse bør medlemsstaterne også 
fokusere på bivirkningerne ved øget 
mobilitet såsom hjerneflugt og 
ungdomsflugt.

Or. en

Ændringsforslag 54
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne 
er bedre orienteret om deres rettigheder, for 
at støtte og beskytte dem i udøvelsen af 
disse rettigheder og for at bekæmpe 
omgåelse af disse bestemmelser fra de 
offentlige myndigheders og de offentlige 
eller private arbejdsgiveres side.

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed
for arbejdstagere i henhold til forordning 
(EU) nr. 492/2011 bør forbedres for at 
sikre, at arbejdstagerne er bedre orienteret 
om deres rettigheder, for at støtte og 
beskytte dem i udøvelsen af disse 
rettigheder og for at bekæmpe omgåelse af 
disse bestemmelser fra de offentlige 
myndigheders og de offentlige eller private 
arbejdsgiveres side. Med henblik herpå 
bør Rådets direktiv 91/533/EØF overvåges 
konsekvent. Desuden bør arbejdstagerne 
have et selvstændigt krav på oplysning 
over for medlemsstaterne.

Or. de
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Ændringsforslag 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at
arbejdstagerne er bedre orienteret om 
deres rettigheder, for at støtte og beskytte 
dem i udøvelsen af disse rettigheder og for 
at bekæmpe omgåelse af disse 
bestemmelser fra de offentlige 
myndigheders og de offentlige eller private 
arbejdsgiveres side.

(11) Anvendelsen af og kontrollen med
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed
for arbejdstagere bør forbedres for at sikre, 
at de er bedre orienteret om deres 
rettigheder, for at støtte og beskytte dem i 
udøvelsen af disse rettigheder og for at 
bekæmpe omgåelse af disse bestemmelser 
fra de offentlige myndigheders og de 
offentlige eller private arbejdsgiveres side.

Or. pl

Ændringsforslag 56
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne 
er bedre orienteret om deres rettigheder, for 
at støtte og beskytte dem i udøvelsen af 
disse rettigheder og for at bekæmpe 
omgåelse af disse bestemmelser fra de 
offentlige myndigheders og de offentlige 
eller private arbejdsgiveres side.

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om arbejdstagernes
fri bevægelighed bør forbedres for at sikre, 
at arbejdstagerne er bedre orienteret om 
deres rettigheder, for at støtte og beskytte 
dem i udøvelsen af disse rettigheder og for 
at bekæmpe omgåelse af disse 
bestemmelser fra de offentlige 
myndigheders og de offentlige eller private 
arbejdsgiveres side. Med henblik herpå 
bør Rådets direktiv 91/533/EØF 1 
gennemføres og overvåges ensartet. 
Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 
1991 om arbejdsgiverens pligt til at 
underrette arbejdstageren om vilkårene 
for arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 
18.10.1991, s. 32). For arbejdstagere, som 
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udstationeres inden for rammerne af den 
frie bevægelighed for tjenesteydelser, 
gælder, at de i henhold til bestemmelserne 
i direktiv 96/71/EF – forud for deres 
udstationering – af deres arbejdsgiver skal 
informeres om de gældende lønforhold og 
andre arbejdsvilkår.

Or. nl

Ændringsforslag 57
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre korrekt anvendelse af de 
materielle bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til fri bevægelighed i 
arbejdsøjemed og for at holde øje med, om 
de overholdes, bør medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte 
arbejdstagerne mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet og enhver 
ubegrundet hindring for udøvelse af denne 
ret.

(12) For at sikre korrekt anvendelse af de 
materielle bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til fri bevægelighed og 
ligebehandling i arbejdsøjemed og for at 
holde øje med, om de overholdes, bør 
medlemsstaterne træffe passende 
foranstaltninger til at beskytte 
arbejdstagerne mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet og enhver 
ubegrundet hindring for udøvelse af denne 
ret, herunder tilfælde af 
dobbeltbeskatning.

Or. en

Ændringsforslag 58
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre korrekt anvendelse af de
materielle bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til fri bevægelighed i 

(12) For at sikre korrekt anvendelse af de 
materielle bestemmelser om 
arbejdstagernes ret til fri bevægelighed i 



PE519.521v02-00 24/91 AM\1004217DA.doc

DA

arbejdsøjemed og for at holde øje med, om 
de overholdes, bør medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte
arbejdstagerne mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet og enhver 
ubegrundet hindring for udøvelse af denne 
ret.

arbejdsøjemed og for at holde øje med, om 
de overholdes, bør medlemsstaterne træffe 
passende foranstaltninger til at beskytte
alle, som flytter inden for EU, mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet og enhver ubegrundet hindring 
for udøvelse af denne ret.

Or. en

Ændringsforslag 59
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige 
regler med henblik på en effektiv 
håndhævelse af de materielle bestemmelser 
om arbejdstagernes frie bevægelighed og 
for at gøre det lettere at sikre en bedre og 
mere ensartet anvendelse af traktatens 
artikel 45 og af forordning (EU) nr. 
492/2011

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige 
regler med henblik på en effektiv 
håndhævelse af de materielle bestemmelser 
om arbejdstagernes frie bevægelighed
uanset deres status og for at gøre det 
lettere at sikre en bedre og mere ensartet 
anvendelse af traktatens artikel 45 og af 
forordning (EU) nr. 492/2011

Or. en

Ændringsforslag 60
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det skal for hver medlemsstat 
fastlægges, hvilke funktioner der 
forbeholdes nationalitet.

Or. nl
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Ændringsforslag 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I den forbindelse bør arbejdstagere, 
som har været udsat for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet eller for 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
deres ret til fri bevægelighed, have
passende og effektiv retsbeskyttelse og 
klageadgang. Hvis medlemsstaterne kun 
har administrative procedurer, skal de 
sikre, at alle administrative afgørelser kan 
prøves ved en domstol, jf. chartrets artikel 
47.

(14) I den forbindelse skal EU-
arbejdstagere, som har været udsat for 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet eller for uberettigede 
begrænsninger i udøvelsen af deres ret til 
fri bevægelighed, sikres passende og 
effektiv retsbeskyttelse og klageadgang. 
Hvis medlemsstaterne kun har 
administrative procedurer, skal de sikre, at 
alle administrative afgørelser kan prøves 
ved en domstol, jf. chartrets artikel 47.

Or. en

Ændringsforslag 62
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I den forbindelse bør arbejdstagere, 
som har været udsat for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet eller for 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
deres ret til fri bevægelighed, have 
passende og effektiv retsbeskyttelse og 
klageadgang. Hvis medlemsstaterne kun 
har administrative procedurer, skal de 
sikre, at alle administrative afgørelser kan 
prøves ved en domstol, jf. chartrets artikel 
47.

(14) I den forbindelse bør arbejdstagere, 
som har været udsat for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet eller for 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
deres ret til fri bevægelighed, uanset deres 
status (f.eks. omfattet af fri bevægelighed 
i henhold til artikel 45, udstationerede, 
udsendte eller vikaransatte) have passende 
og effektiv retsbeskyttelse og klageadgang. 
Hvis medlemsstaterne kun har 
administrative procedurer, skal de sikre, at 
alle administrative afgørelser kan prøves 
ved en domstol, jf. chartrets artikel 47.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Arbejdstagere har større 
sandsynlighed for, at deres rettigheder 
overholdes, hvis de er organiseret via 
interesserepræsentationer. 
Medlemsstaterne bør derfor fremme og 
støtte organisering og 
interesserepræsentation af arbejdstagere 
fra andre medlemsstater, især udsatte 
arbejdstagere så som sæsonarbejdere, 
hushjælp og sexarbejdere.

Or. en

Ændringsforslag 64
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne, 
enten på vegne af eller til støtte for ethvert 
offer for forskelsbehandling at indtræde 
som part i en sag uden at tilsidesætte 
nationale procesregler vedrørende 
repræsentation og forsvar i retten.

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer, som kan repræsentere 
arbejdstageres juridiske interesser, have 
beføjelse til, i overensstemmelse med 
medlemsstatens lovgivning, enten på 
vegne af eller til støtte for ethvert offer for 
forskelsbehandling at indtræde som part i 
en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne, enten 
på vegne af eller til støtte for ethvert offer 
for forskelsbehandling at indtræde som part 
i en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også fagforeninger,
foreninger, organisationer eller juridiske 
personer have beføjelse til, som nærmere 
fastlagt af medlemsstaterne, enten på vegne 
af eller til støtte for ethvert offer for 
forskelsbehandling at indtræde som part i 
en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

Or. en

Ændringsforslag 66
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne, enten 
på vegne af eller til støtte for ethvert offer 
for forskelsbehandling at indtræde som part 
i en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne og i 
overensstemmelse med national praksis, 
enten på vegne af eller til støtte for ethvert 
offer for forskelsbehandling at indtræde 
som part i en sag uden at tilsidesætte 
nationale procesregler vedrørende 
repræsentation og forsvar i retten.

Or. en

Ændringsforslag 67
Traian Ungureanu
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Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I forhold til de frister, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, 
stk. 2, og i overensstemmelse med EU-
Domstolens praksis bør disse frister 
fastsættes på en sådan måde, at de ikke kan 
anses for at kunne gøre det umuligt eller 
urimeligt vanskeligt i praksis at udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

(16) I forhold til de frister, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, 
stk. 2, og i overensstemmelse med EU-
Domstolens praksis bør disse frister 
fastsættes på en sådan måde, at de ikke kan 
anses for at kunne gøre det umuligt eller 
urimeligt vanskeligt i praksis at udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten. Der bør 
findes passende sanktioner i tilfælde af 
forsætlig hindring af udøvelsen af 
rettigheder i henhold til EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Beskyttelsen mod forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet vil i sig selv 
blive styrket, ved at der findes 
organisationer i hver enkelt medlemsstat 
med kompetence til at fremme 
ligebehandling, til at analysere 
problemerne i forbindelse med borgernes 
sager, til at undersøge mulige løsninger og 
til at yde specifik bistand til EU-
arbejdstagere, der udnytter deres ret til fri 
bevægelighed.

(17) Beskyttelsen mod forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet vil i sig selv 
blive styrket, ved at der findes uafhængige 
og effektive organisationer i hver enkelt 
medlemsstat med kompetence til at fremme 
ligebehandling, til at analysere 
problemerne i forbindelse med borgernes 
sager, til at undersøge mulige løsninger og 
til at yde specifik bistand til EU-
arbejdstagere, der udnytter deres ret til fri 
bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er op til hver enkelt medlemsstat 
at beslutte, om de opgaver, der er 
omhandlet i artikel 5, pålægges et allerede 
eksisterende organ, der dækker en bredere 
vifte af grunde til forskelsbehandling. Hvis 
de opgaver, der er omhandlet i artikel, 5 vil 
blive dækket ved at udvide mandatet for et 
organ eller en struktur, der findes i 
forvejen, bør medlemsstaten sikre, at der 
tildeles tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ med henblik på 
varetagelsen af supplerende opgaver for at 
sikre, at det ikke går ud over varetagelsen 
af organernes allerede eksisterende 
opgaver.

(18) Medlemsstaterne tilskyndes til at 
overdrage de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 5, til et allerede eksisterende
ligestillingsorgan udpeget i henhold til 
artikel 13 i direktiv 2000/43/EF eller et
organ, der dækker en bredere vifte af 
grunde til forskelsbehandling. Hvis de 
opgaver, der er omhandlet i artikel, 5 vil 
blive dækket ved at udvide mandatet for et 
organ eller en struktur, der findes i 
forvejen, bør medlemsstaten sikre, at der 
tildeles tilstrækkelige ekstra ressourcer til 
det eksisterende organ med henblik på 
varetagelsen af supplerende opgaver for at 
sikre, at alle organets funktioner udføres 
effektivt og passende, og især, at det ikke 
går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 70
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen og medlemsstaterne 
tilskyndes til at oprette kontaktpunkter 
med entydig og detaljeret information og 
benchmarks for medlemsstaterne med 
henblik på at fremme arbejdstagernes frie 
bevægelighed.

Or. ro

Ændringsforslag 71
Ria Oomen-Ruijten



PE519.521v02-00 30/91 AM\1004217DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen og medlemsstaterne 
tilskyndes til at oprette et europæisk 
netværk af nationale kontaktpunkter med 
henblik på at udveksle bedste praksis og 
forbedre samarbejdet blandt 
medlemsstaterne om at fremme 
arbejdstagernes frie bevægelighed. 
Medlemsstaterne tilskyndes til – sammen 
med deres nabolande – at etablere et 
bilateralt netværk, udvalg, organ eller en 
institution, hvis formål skal være at oplyse 
grænsearbejdere og løse deres problemer. 
De nationale kontaktpunkter og bilaterale 
netværk, udvalg, organer eller 
institutioner vedrørende den frie 
bevægelighed skal arbejde sammen med 
de organer eller institutioner, der er 
ansvarlige for koordineringen af Europa-
Parlamentets og Rådets 
socialsikringsforordning 883/2004 af 29. 
april 2004.

Or. nl

Ændringsforslag 72
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fremme 
synergier med eksisterende informations-
og støtteredskaber på EU-plan, og i det 
øjemed bør de sikre, at eksisterende eller 
nyoprettede organer har kendskab til, gør 
brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 

(19) Medlemsstaterne bør fremme 
synergier med eksisterende informations-
og støtteredskaber på EU-plan, og i det 
øjemed bør de sikre, at eksisterende eller 
nyoprettede organer har kendskab til, gør 
brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
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Network og kvikskranker. Network og kvikskranker.
Medlemsstaterne sikrer også, at 
eksisterende eller nyoprettede organer har 
kendskab til, gør brug af og samarbejder 
med de eksisterende informations- og 
bistandstjenester, som drives af 
fagforeninger, foreninger, organisationer 
eller andre juridiske enheder.

Or. en

Ændringsforslag 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fremme 
synergier med eksisterende informations-
og støtteredskaber på EU-plan, og i det 
øjemed bør de sikre, at eksisterende eller 
nyoprettede organer har kendskab til, gør 
brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

(19) Medlemsstaterne bør fremme 
synergier med eksisterende individuelle 
rådgivnings-, informations- og 
støtteredskaber på EU-plan, og i det 
øjemed bør de sikre, at eksisterende eller 
nyoprettede organer har kendskab til, gør 
brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Eures 
grænseoverskridende partnerskaber for 
grænseoverskridende arbejdstagere og 
arbejdsgivere, Dit Europa, SOLVIT, 
Eures, Enterprise Europe Network og 
kvikskranker.

Or. en

Ændringsforslag 74
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fremme (19) Medlemsstaterne bør fremme 
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synergier med eksisterende informations-
og støtteredskaber på EU-plan, og i det 
øjemed bør de sikre, at eksisterende eller 
nyoprettede organer har kendskab til, gør 
brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

synergier med eksisterende informations-
og støtteredskaber på EU-plan, og i det 
øjemed bør de sikre, at eksisterende eller 
nyoprettede organer har kendskab til, gør 
brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker. Kontakten, 
koordineringen og samarbejdet mellem de 
relevante organer på begge sider af 
grænsen bør også fremmes.

Or. nl

Ændringsforslag 75
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med ikke-statslige organisationer og 
mellem arbejdsmarkedets parter med 
henblik på at håndtere og bekæmpe
forskellige former for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet.

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen
mellem arbejdsmarkedets parter og med 
ikke-statslige organisationer med henblik 
på at håndtere og bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet.

Or. en

Ændringsforslag 76
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med ikke-statslige organisationer og 
mellem arbejdsmarkedets parter med 
henblik på at håndtere og bekæmpe 
forskellige former for forskelsbehandling 

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer med henblik på at 
håndtere og bekæmpe forskellige former 
for forskelsbehandling på grundlag af 
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på grundlag af nationalitet. nationalitet.

Or. de

Ændringsforslag 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med ikke-statslige organisationer og 
mellem arbejdsmarkedets parter med 
henblik på at håndtere og bekæmpe 
forskellige former for forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet.

(20) Medlemsstaterne bør fremme dialogen 
med arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer med henblik på at 
håndtere og bekæmpe forskellige former 
for forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet.

Or. en

Ændringsforslag 78
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, 
for arbejdsgiverne og for andre 
interesserede parter. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter. Denne ret skal anerkendes uden 
forskel for permanente arbejdstagere, 
sæsonarbejdere, grænsearbejdere og 
arbejdstagere, der udfører arbejde som led 
i en tjenesteydelse. Denne information bør 
også omfatte falske selvstændige 
erhvervsdrivende eller falske udsendte 
arbejdstagere for at hjælpe dem med at 
opnå deres rettigheder og beskytte de mest 
sårbare arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 80
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaterne bør gøre alle 
relevante oplysninger om bolig, 
sundhedsydelsessikkerhed, sociale 
skattefordele og -ulemper for 
arbejdstagerens partner, skat og goder 
vedrørende børnepasning og 
pensionsrettigheder bredt tilgængelige og 
lettilgængelige på de relevante sprog for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter. Medlemsstaterne bør også sikre, at 
økonomisk overkommelige sprogkurser er 
til rådighed for arbejdstagerne og deres 
familier.

Or. en
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Ændringsforslag 81
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaterne bør gøre oplysninger 
om beskæftigelsesvilkår og –betingelser og 
alle relevante oplysninger om bolig, 
sygeforsikring, skattefordele og sociale 
ydelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter på de relevante sprog.

Or. de

Ændringsforslag 82
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaterne sørger for at gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter og sørger for, at de overholdes.
Medlemsstaterne stiller efter anmodning 
disse oplysninger til rådighed for alle 
deres statsborgere, som vil bruge deres ret 
til fri bevægelighed og begive sig til en 
anden medlemsstat. 

Or. de

Ændringsforslag 83
Ria Oomen-Ruijten
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Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaterne bør gøre oplysninger 
om beskæftigelsesvilkår og –betingelser 
mere bredt tilgængelige for arbejdstagere, i 
dette tilfælde grænsearbejdere, fra andre 
medlemsstater, for arbejdsgiverne og for 
andre interesserede parter. Især skal 
arbejderne informeres om deres 
rettigheder og pligter i forbindelse med 
(im)migration og grænsearbejde. 

Or. nl

Ændringsforslag 84
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaterne bør gøre oplysninger 
om beskæftigelsesvilkår og –betingelser 
mere bredt tilgængelige for arbejdstagere 
fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne, fagforeningerne og for 
andre interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Medlemsstaterne bør på 
forlangende stille oplysninger om EU-
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rettigheder vedrørende fri bevægelighed 
til rådighed for deres egne statsborgere, 
som ønsker at udnytte retten til frit at 
rejse til en anden medlemsstat. Med 
henblik på af fremme og lette 
udvekslingen af oplysninger tilskyndes 
medlemsstaterne til at gøre brug af det 
europæiske netværk af nationale 
kontaktpunkter.

Or. en

Ændringsforslag 86
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i 
dette direktiv og de relevante bestemmelser 
i forordning (EU) nr. 492/2011. Disse 
oplysninger bør også være let tilgængelige 
gennem Dit Europa og Eures.

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i 
dette direktiv og de relevante bestemmelser 
i forordning (EU) nr. 492/2011 samt om de 
organer, som har ansvaret for de i artikel 
5 nævnte opgaver. Disse oplysninger bør 
også være let tilgængelige gennem Dit 
Europa og Eures.

Or. de

Ændringsforslag 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i 

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i 
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dette direktiv og de relevante bestemmelser 
i forordning (EU) nr. 492/2011. Disse 
oplysninger bør også være let tilgængelige 
gennem Dit Europa og Eures.

dette direktiv og de relevante bestemmelser 
i forordning (EU) nr. 492/2011, herunder 
oplysninger om de institutioner, der har 
fået tildelt de opgaver, der er omtalt i 
artikel 5. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

Or. pl

Ændringsforslag 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i
dette direktiv og de relevante 
bestemmelser i forordning (EU) nr. 
492/2011. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. 492/2011, herunder 
oplysning om de institutioner, der har fået 
overdraget de i artikel 5 omhandlede 
opgaver. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

Or. en

Ændringsforslag 89
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne 
i dette direktiv og de relevante 
bestemmelser i forordning (EU) nr. 

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, fagforeninger,
arbejdstagere og andre interesserede parter
kan få let tilgængelige oplysninger om 
bestemmelserne i dette direktiv og
bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
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492/2011. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

492/2011. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

Or. en

Ændringsforslag 90
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
tjenestemænd, der er ansvarlige for 
anvendelsen af forordning (EU) nr. 
492/2011 og dette direktiv, modtager 
uddannelse, der er baseret på principper, 
som er fælles for alle medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 91
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Indførelse eller 
opretholdelse af gunstigere bestemmelser 
bør dog stå i et rimeligt forhold til 
medlemsstatens samfundsøkonomiske 
forhold. Til dette formål bør 
Kommissionen indføre kriterier og en 
metode til at fremlægge en klar, 
gennemsigtig og fuldstændig begrundelse, 
underbygget af overbevisende argumenter 
og data, herunder alle relevante 
samfundsøkonomiske indikatorer, for at 
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fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

konkludere, at disse bestemmelser er 
nødvendige. Kriterierne og metoden bør 
anvendes på alle medlemsstater.
Medlemsstaterne har desuden mulighed for 
at udvide den kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 92
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har
mulighed for og tilskyndes til at udvide 
anvendelsesområdet for dette direktiv til 
alle personer, som arbejder i en anden 
medlemsstat i EU, og deres familier, 
uanset deres status. Medlemsstaterne har
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
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nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv må ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 93
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende og 
mobile EU-arbejdstagere mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, til også at omfatte retten til 
ligebehandling uden forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet for alle EU-borgere 
og deres familiemedlemmer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed, som fastlagt i 
artikel 21 i TEUF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
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opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af EU-
arbejdstagere, som arbejder i en anden 
medlemsstat, mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af mobile EU-
arbejdstagere (herunder grænsearbejdere)
mod forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, til også at omfatte retten til 
ligebehandling uden forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet for alle EU-borgere 
og deres familiemedlemmer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed, som fastlagt i 
artikel 21 i TEUF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

Or. nl

Ændringsforslag 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Medlemsstaterne bør også vedtage 
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at fjerne enhver 
form for forskelsbehandling og/eller 
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hindring for ligebehandling og fri 
bevægelighed, som fastsat i artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 97
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Efter et passende tidsrum efter 
direktivets gennemførelse bør 
Kommissionen udarbejde en rapport om 
gennemførelse af direktivet, bl.a. med en 
evaluering af, om det er nødvendigt at 
fremsætte forslag med henblik på at sikre 
en bedre håndhævelse af EU-lovgivningen 
om fri bevægelighed.

(26) Efter et passende tidsrum efter 
direktivets gennemførelse bør 
Kommissionen udarbejde en rapport om 
gennemførelse af direktivet, bl.a. med en 
evaluering af, om det er nødvendigt at 
fremsætte forslag med henblik på at sikre 
en bedre håndhævelse af EU-lovgivningen 
om fri bevægelighed. Denne evaluering 
bør inddrage kønsaspektet.

Or. en

Ændringsforslag 98
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til 
erhvervsfrihed og retten til at arbejde
(artikel 15) og retten til ikke-
forskelsbehandling (artikel 21, særlig stk. 2 
om ikke-forskelsbehandling på grund af 
nationalitet), forhandlingsretten og retten 
til kollektive skridt (artikel 28), retten til 

(27) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bl.a.
forsamlings- og foreningsfriheden (artikel 
12), retten til erhvervsfrihed og retten til at 
arbejde (artikel 15) og retten til ikke-
forskelsbehandling (artikel 21, særlig stk. 2 
om ikke-forskelsbehandling på grund af 
nationalitet), forhandlingsretten og retten 
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retfærdige og rimelige arbejdsforhold
(artikel 31), retten til fri bevægelighed og 
opholdsretten (artikel 45) og retten til 
adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol (artikel 47). Det skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

til kollektive skridt (artikel 28), retten til
beskyttelse mod uberettiget afskedigelse 
(artikel 30), retten til retfærdige og 
rimelige arbejdsforhold (artikel 31), retten 
til social sikkerhed og social 
understøttelse (artikel 34), retten til fri 
bevægelighed og opholdsretten (artikel 45) 
og retten til adgang til effektive retsmidler 
og til en upartisk domstol (artikel 47). Det 
skal gennemføres i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

Or. de

Ændringsforslag 99
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til 
erhvervsfrihed og retten til at arbejde
(artikel 15) og retten til ikke-
forskelsbehandling (artikel 21, særlig stk. 2 
om ikke-forskelsbehandling på grund af 
nationalitet), forhandlingsretten og retten 
til kollektive skridt (artikel 28), retten til 
retfærdige og rimelige arbejdsforhold
(artikel 31), retten til fri bevægelighed og 
opholdsretten (artikel 45) og retten til 
adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol (artikel 47). Det skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

(27) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til 
erhvervsfrihed og retten til at arbejde
(artikel 15) og retten til ikke-
forskelsbehandling (artikel 21, særlig stk. 1 
om ligebehandling af mænd og kvinder og 
stk. 2 om ikke-forskelsbehandling på grund 
af nationalitet), forhandlingsretten og retten 
til kollektive skridt (artikel 28), retten til 
retfærdige og rimelige arbejdsforhold
(artikel 31), retten til fri bevægelighed og 
opholdsretten (artikel 45) og retten til 
adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol (artikel 47). Det skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Direktivets bestemmelser 
respekterer medlemsstaternes forskellige 
arbejdsmarkedsmodeller, herunder 
arbejdsmarkedsmodeller, som reguleres af 
kollektive aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 101
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der fremmer en mere ensartet anvendelse 
og håndhævelse i praksis af de rettigheder, 
der følger af artikel 45 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
og af bestemmelserne i artikel 1-10 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen.

I dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der fremmer en mere ensartet anvendelse 
og håndhævelse i praksis af de rettigheder, 
der følger af artikel 45 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
og af bestemmelserne i artikel 1-10 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen, herunder grænsearbejdere, i 
overensstemmelse med EU-retten, uden 
forskelsbehandling på grundlag af bopæl.

Or. en

Ændringsforslag 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der fremmer en mere ensartet anvendelse 
og håndhævelse i praksis af de rettigheder, 
der følger af artikel 45 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
og af bestemmelserne i artikel 1-10 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen.

I dette direktiv fastsættes bestemmelser, 
der fremmer en mere ensartet anvendelse 
og håndhævelse i praksis af rettigheder for 
arbejdstagere og deres familier, som 
flytter inden for EU, herunder de 
rettigheder, der følger af artikel 45 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) og af 
bestemmelserne i artikel 1-10 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 492/2011 af 5. april 2011 om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv er et middel til at hjælpe arbejdstagerne med at håndhæve og gøre brug af 
deres rettigheder. Direktivets mål bør være at behandle dette for alle arbejdstagere, som står 
over for disse problemer, uanset deres status, så dets anvendelsesområde for så vidt angår 
personkredsen skal udvides, således at man for de problemer og tilfælde af 
forskelsbehandling, man oplever som vandrende eller mobil arbejdstager, kan støtte sig til 
instrumenterne i dette direktiv.

Ændringsforslag 103
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 
for så vidt angår aflønning og afskedigelse

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 
for så vidt angår ikkeforskelsbehandling 
uanset af hvilken grund, aflønning og 
afskedigelse

Or. en
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Ændringsforslag 104
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 
for så vidt angår aflønning og afskedigelse

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 
for så vidt angår aflønning, afskedigelse og
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Or. en

Ændringsforslag 105
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 
for så vidt angår aflønning og afskedigelse

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 
for så vidt angår aflønning, kollektive 
aftaler og afskedigelse

Or. de

Ændringsforslag 106
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rettigheder på arbejdet

Or. en

Ændringsforslag 107
Marije Cornelissen
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen

Or. en

Ændringsforslag 108
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adgang til sociale ydelser og 
skattefordele

c) adgang til sociale ydelser og 
skattefordele, herunder social sikring

Or. en

Ændringsforslag 109
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) adgangen til socialforsikring.

Or. de

Ændringsforslag 110
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) adgang til social sikring, inkl. 
sundhedspleje

Or. en

Ændringsforslag 111
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) medlemskab af fagforening d) medlemskab af fagforening og andre 
arbejdsrelaterede organer

Or. en

Ændringsforslag 112
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) medlemskab af fagforening d) medlemskab af fagforening, kollektive 
forhandlinger og kollektive 
foranstaltninger

Or. de

Ændringsforslag 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) adgang til uddannelse e) ret til uddannelse

Or. en

Ændringsforslag 114
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) adgang til uddannelse e) adgang til uddannelse og 
efteruddannelse

Or. de

Ændringsforslag 115
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) adgang til uddannelse for 
arbejdstagernes børn.

g) adgang til uddannelse, herunder 
førskoleundervisning og børnepasning,
for arbejdstagernes børn.

Or. en

Ændringsforslag 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) adgang til beskæftigelsestjenester

Or. en

Ændringsforslag 117
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) ydelser og programmer til fremme af 
integration og mobilitet

Or. de

Ændringsforslag 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) ret til social sikring.

Or. en

Ændringsforslag 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv gælder for alle 
unionsborgere, der rejser til eller tager 
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ophold i en anden medlemsstat for at 
arbejde, samt for deres 
familiemedlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
Dette direktiv vedrører arbejdstagere, som 
gør brug af retten til fri bevægelighed for 
arbejdstagere, herunder permanente 
arbejdstagere, sæsonarbejdere, 
grænsearbejdere og arbejdstagere, der 
udfører arbejde som led i en 
tjenesteydelse. Falske selvstændige 
erhvervsdrivende og falske udsendte 
arbejdstagere er også omfattet.

Or. en

Ændringsforslag 121
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
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og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011. Anser det 
for nødvendigt at stille logiske og 
forståelige lønafregninger til rådighed og 
udlevere arbejdstidsregistreringer til 
arbejdstagerne.

Or. de

Ændringsforslag 122
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, uanset status, der mener, at de 
har været eller er udsat for
forskelsbehandling eller uberettigede 
begrænsninger i deres ret til fri 
bevægelighed, eller som føler sig krænket 
ved en tilsidesættelse af princippet om 
ligebehandling for dem, også efter at det 
forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i
forbindelse med retten til fri 
bevægelighed, herunder i henhold til 
traktatens artikel 45 og 49 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 123
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der, fordi de har lovligt ophold i
Unionen, mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. fr

Ændringsforslag 124
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger, 
herunder tilfælde af dobbeltbeskatning, i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem,
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
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herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. en

Ændringsforslag 125
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere, herunder arbejdstagere, 
som arbejder på tværs af grænserne, og 
medlemmer af deres familier, der mener, at 
de har været eller er udsat for uberettigede 
begrænsninger i deres ret til fri 
bevægelighed, eller som føler sig krænket 
ved en tilsidesættelse af princippet om 
ligebehandling for dem, også efter at det 
forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.
Medlemsstaterne sikrer, at arbejdstagere i 
forbindelse med en sådan retslig eller 
administrativ procedure ikke bliver 
hindret i at håndhæve deres rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere og medlemmer af deres 
familier, der mener, at de har været eller er 
udsat for uberettigede begrænsninger i 
deres ret til fri bevægelighed, eller som 
føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 
princippet om ligebehandling for dem, 
også efter at det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere, herunder grænsearbejdere,
og medlemmer af deres familier, der 
mener, at de har været eller er udsat for 
uberettigede begrænsninger i deres ret til 
fri bevægelighed, eller som føler sig 
krænket ved en tilsidesættelse af princippet 
om ligebehandling for dem, også efter at 
det forhold, under hvilket 
forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 
sted, er ophørt, har adgang til retslige 
og/eller administrative procedurer, 
herunder, i tilfælde hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. en

Ændringsforslag 127
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne opretter eller 
tilpasser eksisterende 
informationssystemer for at sikre, at 
arbejdstagerne og deres familier, uanset 
deres sprogfærdigheder, kender til deres 
rettigheder og støttestrukturers eksistens, 
mekanismer og procedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 128
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagere, som indleder en retslig 
eller administrativ procedure, ikke bliver 
ugunstigt behandlet af deres arbejdsgiver 
som følge af denne handling.

Or. en

Ændringsforslag 129
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med national lov og 
praksis, at der findes de nødvendige 
ordninger til at sikre, at arbejdstagerne 
kan gøre krav på og modtage skyldige 
betalinger, og/eller at tredjeparter kan 
handle på deres vegne med dette formål 
for øje.

Or. en

Ændringsforslag 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne sikrer, at 
uberettigede begrænsninger af retten til 
fri bevægelighed og 
ligebehandlingsprincippet er underlagt 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 131
Traian Ungureanu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten. I 
modsat fald bør der gælde passende 
sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 132
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 

2. Tidsfrister for håndhævelse af disse 
rettigheder skal være af en sådan art, at de 
ikke kan anses for at kunne gøre det 
umuligt eller meget vanskeligt i praksis af 



PE519.521v02-00 60/91 AM\1004217DA.doc

DA

kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af 
udøve rettigheder i henhold til EU-retten.

udøve rettigheder i henhold til EU-retten.

Or. de

Ændringsforslag 133
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

2. Frister for håndhævelse af disse 
rettigheder skal gøre det muligt at udøve 
rettighederne inden for en rimelig 
tidsramme. Disse frister skal være af en 
sådan art, at de ikke kan anses for at kunne 
gøre det umuligt eller urimeligt vanskeligt i 
praksis af udøve rettigheder i henhold til 
EU-retten.

Or. de

Ændringsforslag 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af 
udøve rettigheder i henhold til EU-retten.

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller meget vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

Or. en
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Ændringsforslag 135
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

2. Bestemmelserne i artikel 3 tilsidesætter 
ikke nationale bestemmelser om tidsfrister 
for håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at lette håndhævelsen af de 
rettigheder, som sikres med EU-
lovgivningen, har arbejdstagerne ret til at 
få udleveret logiske og forståelige 
lønafregninger fra arbejdsgiveren. 
Medlemsstaterne udsteder fælles 
bestemmelser for logiske og forståelige 
lønafregninger.

Or. de

Ændringsforslag 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at lette håndhævelsen af de 
rettigheder, som sikres med EU-
lovgivningen, har arbejdstagerne ret til at 
få udleveret arbejdstidsregistreringer. I 
tilfælde af en retssag mellem 
arbejdsgiveren og arbejdstageren påhviler 
bevisbyrden med hensyn til 
arbejdstidsregistreringerne 
arbejdsgiveren.

Or. de

Ændringsforslag 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. For at lette håndhævelsen af 
rettighederne i henhold til EU-
lovgivningen udsteder medlemsstaterne 
bestemmelser, som giver arbejdstageren 
ret til at få dækket udgifter til at indhente 
nødvendige oplysninger til at gøre deres 
krav gældende, navnlig rådgivnings-, 
rejse- og tolkeudgifter.

Or. de

Ændringsforslag 139
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktion af foreninger, organisationer og 
andre juridiske personer

Aktion af fagforeninger, foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer
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Or. en

Ændringsforslag 140
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 
retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens artikel 
45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger,
fagforeninger, organisationer og andre 
juridiske personer, som i overensstemmelse 
med kriterierne i deres nationale 
lovgivning har en legitim interesse i at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes, enten på vegne af eller til støtte 
for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, eventuelt med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 
retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens artikel 
45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

Or. de

Ændringsforslag 141
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 

1. Medlemsstaterne sikrer, at
fagforeninger, foreninger, organisationer 
og andre juridiske personer, som i 
overensstemmelse med kriterierne i deres 
nationale lovgivning, kollektive aftaler 
eller national praksis har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af
en kollektiv interesse eller på vegne af 
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retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens artikel 
45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, kan indlede enhver 
form for retslige og/eller administrative 
procedurer med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens artikel 
45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

Or. en

Begrundelse

Fagforeninger, foreninger, organisationer og andre juridiske enheder bør kunne indgå i 
eventuelle retssager og forvaltningssager på vegne af eller til støtte for arbejdstagere uanset 
arbejdstagerens godkendelse. Kollektive aftaler - som regulerer arbejdsmarkedet i nogle 
medlemsstater - forhandles og indgås mellem arbejdsmarkedets parter, som er kontraherende 
parter i aftalen og derfor bør have ret til at forsvare deres interesser, uanset arbejdstagerens 
godkendelse.

Ændringsforslag 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 
retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens artikel 
45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med mindre de berørte 
personer gør indsigelse, kan indlede 
enhver form for retslige og/eller 
administrative procedurer med henblik på 
håndhævelse af rettighederne i henhold til 
traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 
forordning (EU) nr. 492/2011.

Or. en
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Begrundelse

Gruppesøgsmål begrænses væsentligt, hvis det under visse betingelser ikke er muligt at 
identificere arbejdstagere, som er rejst hjem. Bestemmelsen om godkendelse bør derfor 
begrænses.

Ændringsforslag 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 
retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens
artikel 45 og artikel 1-10 i forordning (EU) 
nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning og praksis har 
en legitim interesse i at sikre, at 
bestemmelserne i dette direktiv overholdes, 
enten på vegne af eller til støtte for 
arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse har ret til at indlede enhver 
form for retslige og/eller administrative 
procedurer med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til artikel 45 i 
TEUF og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

Or. en

Ændringsforslag 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
foreninger og organisationer har 
ubegrænset adgang til de berørte 
arbejdstagere, når gruppekrav forberedes 
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og opfølges.

Or. en

Ændringsforslag 145
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 tilsidesætter ikke nationale 
bestemmelser om tidsfrister for 
håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

2. Bestemmelserne i artikel 4 tilsidesætter 
ikke nationale bestemmelser om tidsfrister 
for håndhævelse af disse rettigheder. Disse 
frister skal være af en sådan art, at de ikke 
kan anses for at kunne gøre det umuligt 
eller urimeligt vanskeligt i praksis af udøve 
rettigheder i henhold til EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 146
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
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tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes
allerede eksisterende opgaver.

tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.
Medlemsstaterne sikrer, at organet kun er 
forpligtet over for arbejdstagernes 
interesser, og at der ikke foreligger nogen 
interessekonflikt med økonomiske eller 
andre mål.

Or. de

Ændringsforslag 147
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
organer har en tilgang, der tager hensyn 
til kønsaspektet i alle processens etaper. 
Medlemsstaterne sikrer, at alle 
arbejdstagere uanset deres status har lige 
adgang til disse organer før, under eller 
efter mobiliteten. Sådanne organer kan 
indgå som en del af agenturer, der på 
nationalt plan har samme formål, men som 
dækker en bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
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allerede eksisterende opgaver.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forenklingen: Hvis der etableres sådanne strukturer, bør de være åbne for alle 
berørte arbejdstagere, uanset om de er under midlertidige ordninger, vikaransatte, udsendte 
eller udstationerede - hvis de er mobile, bør de have adgang.

Ændringsforslag 148
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme, analyse, overvågning 
af samt støtte for ligebehandling af alle 
arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af eksisterende agenturer eller 
organer, der på nationalt plan har samme 
formål, men som dækker en bredere vifte 
af grunde til forskelsbehandling. I så fald 
skal medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre effektiv 
og passende udførelse af alle organets 
funktioner og navnlig, at det ikke går ud 
over varetagelsen af organernes allerede 
eksisterende opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 150
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af eksisterende agenturer eller 
organer, der på nationalt plan har samme 
formål, men som dækker en bredere vifte 
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forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

af grunde til forskelsbehandling. I så fald 
skal medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver. I 
overensstemmelse med nationale regler 
bør medlemsstaterne overdrage det til 
ikkestatslige organer at støtte de 
arbejdstagere, der er berørt af 
forskelsbehandlingen.

Or. de

Ændringsforslag 151
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer 
også har kompetence til:

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse
organers kompetence ikke berører 
nationale opgaver, praksis eller 
kompetencer, som i forvejen udføres af 
arbejdsmarkedets parter.

Or. en

Ændringsforslag 152
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at yde uafhængig juridisk og/eller anden 
bistand til arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer i forbindelse med deres 
klager, uden at det tilsidesætter de 
rettigheder, arbejdstagerne eller deres 
familiemedlemmer, foreningerne, 

a) at yde uafhængig juridisk og/eller anden 
bistand i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis til arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer i forbindelse med 
deres klager, uden at det tilsidesætter de 
rettigheder, arbejdstagerne eller deres 
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organisationerne og andre juridiske 
personer, jf. artikel 4, har

familiemedlemmer, foreningerne, 
organisationerne og andre juridiske 
personer, jf. artikel 4, har

Or. en

Ændringsforslag 153
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage uafhængige undersøgelser af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet

b) at foretage uafhængige undersøgelser af
og udføre uafhængige analyser af 
(indirekte) forskelsbehandling på grundlag 
af nationalitet, dvs. på grundlag af bopæl,
hvad angår grænsearbejdere. Det bør 
også for hver medlemsstat fastlægges, 
hvilke funktioner der forbeholdes 
nationalitet

Or. nl

Ændringsforslag 154
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage uafhængige undersøgelser af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet

b) at foretage uafhængige undersøgelser af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet og i forbindelse med 
forskelsbehandling på ethvert andet 
grundlag

Or. en
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Ændringsforslag 155
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at offentliggøre uvildige rapporter og 
fremsætte henstillinger om ethvert 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling

c) at offentliggøre uvildige rapporter og 
fremsætte henstillinger om ethvert 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling
og andre former for direkte eller indirekte 
relateret forskelsbehandling (f.eks. 
kønsdiskrimination)

Or. en

Begrundelse

Kvinder er ofte udsat for dobbelt forskelsbehandling, når de arbejder uden for deres 
hjemland. Grænseoverskridende spørgsmål påvirker ofte retten til barselsorlov og rettigheder 
med hensyn til syge- og familieorlov. Dette bør tages i betragtning

Ændringsforslag 156
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at informere unge nyuddannede og 
studerende i det sidste år af deres 
uddannelse om deres rettigheder, når de 
arbejder i udlandet

Or. en

Ændringsforslag 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at yde uafhængig juridisk og/eller anden 
bistand til arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer i forbindelse med deres 
klager, uden at det tilsidesætter de 
rettigheder, arbejdstagerne eller deres 
familiemedlemmer, foreningerne, 
organisationerne og andre juridiske 
personer, jf. artikel 4, har

h) at yde uafhængig juridisk og/eller anden 
bistand til arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer i forbindelse med deres 
klager, som omfatter hele det nationale 
arbejdsretlige system, uden at det 
tilsidesætter de rettigheder, arbejdstagerne 
eller deres familiemedlemmer, 
foreningerne, organisationerne og andre 
juridiske personer, jf. artikel 4, har

Or. de

Ændringsforslag 158
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

3. Medlemsstaterne bør tilskynde til, at 
eksisterende eller nyoprettede organer har 
kendskab til, gør brug af og samarbejder 
med de eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

Or. en

Ændringsforslag 159
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til,
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
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bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.
Medlemsstaterne sikrer også, at 
eksisterende eller nyoprettede organer har 
kendskab til, gør brug af og samarbejder 
med de eksisterende informations- og 
bistandstjenester, som drives af 
fagforeninger, foreninger, organisationer 
eller andre juridiske enheder.

Or. en

Ændringsforslag 160
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til,
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer, også organer 
under fagforeninger eller ikkestatslige 
organisationer, har kendskab til, gør brug 
af og samarbejder med de eksisterende 
informations- og bistandstjenester, såsom 
Dit Europa, SOLVIT, Eures, Enterprise 
Europe Network og kvikskranker.

Or. de

Ændringsforslag 161
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
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bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.
Medlemsstaterne sikrer samarbejde med 
de eksisterende informations- og 
bistandstjenester, som drives af 
arbejdsmarkedets parter, ngo'er eller 
andre juridiske enheder. Medlemsstaterne 
sikrer, at arbejdstilsynet er involveret i 
dette samarbejde og denne proces, og 
sikrer, at udveksling af praksis og 
oplysninger mellem arbejdstilsyn er en 
integreret del af dette.

Or. en

Ændringsforslag 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

3. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer 
har kendskab til, gør brug af og 
samarbejder med de eksisterende 
informations- og bistandstjenester på 
nationalt niveau via kontaktpunkter og på 
EU-niveau, såsom Dit Europa, SOLVIT, 
Eures, Enterprise Europe Network, 
kvikskranker og det europæiske netværk 
af nationale kontaktpunkter.
Medlemsstaterne sikrer også samarbejde 
med de eksisterende informations- og 
bistandstjenester, som drives af 
arbejdsmarkedets parter og ngo'er.

Or. en

Ændringsforslag 163
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis de i artikel 5, stk. 1, og artikel 5, 
stk. 2, nævnte opgaver lægges ud til mere 
end et organ, bør medlemsstaterne sikre, 
at ansvarsfordelingen mellem disse 
organer er passende afgrænset.

Or. en

Ændringsforslag 164
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis mere end et organ har ansvar for 
de opgaver, der er omtalt i artikel 5, stk. 1 
og 2, sikrer medlemsstaterne 
koordineringen og samarbejdet mellem 
disse organer med henblik på at undgå 
overlappende eller utilstrækkelige 
kompetencer.

Or. nl

Ændringsforslag 165
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dialog Repræsentation af interesser og dialog 

Or. en
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Ændringsforslag 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med relevante ikke-statslige organisationer 
og arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme 
princippet om ligebehandling.

Medlemsstaterne etablerer en dialog med 
relevante ikke-statslige organisationer og 
arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme 
princippet om ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 167
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med relevante ikke-statslige organisationer 
og arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme
princippet om ligebehandling.

Medlemsstaterne tilskynder til og støtter en 
dialog med berørte ikke-statslige 
organisationer, repræsentative organer og 
arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet og kampen for princippet om 
ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 168
Ole Christensen



PE519.521v02-00 78/91 AM\1004217DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med relevante ikke-statslige organisationer
og arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme 
princippet om ligebehandling.

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med arbejdsmarkedets parter og relevante 
ikke-statslige organisationer, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme 
princippet om ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med relevante ikke-statslige organisationer
og arbejdsmarkedets parter, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme 
princippet om ligebehandling.

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 
med arbejdsmarkedets parter og relevante 
ikke-statslige organisationer, som i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og praksis har en legitim 
interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet med henblik på at fremme
princippet om ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 170
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)



AM\1004217DA.doc 79/91 PE519.521v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at organet til 
støtte for ligebehandling aktivt fremmer 
interesserepræsentation, og at det sikrer, 
at arbejdstagere og disses familier, som 
udøver deres ret til fri bevægelighed, er 
bevidste om og kan udnytte deres 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer og støtter, at 
arbejdstagere fra andre medlemsstater 
organiserer sig, især udsatte grupper, der 
arbejder uden for formelle strukturer, 
herunder sæsonarbejdere, plejepersonale, 
hushjælp eller sexarbejdere. 
Medlemsstaterne oplyser desuden disse 
arbejdstagere om muligheden for at blive 
medlem af en fagforening og letter 
anerkendelsen af 
fagforeningsmedlemskab i en anden 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 172
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Generel ordning for mobile arbejdstagere
1. For at gøre fuld brug af 
arbejdsmarkedet og lette mobiliteten for 
EU-borgere og personer bosat i EU 
overvejer Kommissionen en valgfri, 
frivillig, individuel og generel "29. 
ordning", som skal supplere de nationale 
socialsikringssystemer.
2. Kommissionen fastsætter mindstekrav 
til denne "29. ordning".

Or. en

Ændringsforslag 173
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede gælder, jf. 
artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011, på hele deres område bringes til 
de berørte personers kendskab ved hjælp af 
alle egnede midler.

1. Medlemsstaterne sikrer fremover, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede gælder, jf. 
artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011, på hele deres område bringes til 
de berørte personers personlige kendskab.
Dette skal ske gennem Eures-netværket 
med inddragelse af arbejdsmarkedets 
parter gennem en så vidt muligt 
bæredygtig offentliggørelse af de 
pågældende oplysninger, som når ud til et 
bredt publikum. Oplysningernes indhold, 
form og udbredelsesmetode skal være 
tilpasset de enkelte målgrupper og være 
forståelige, let tilgængelige og 
fuldstændige.

Or. de
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Ændringsforslag 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede gælder, jf. 
artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011, på hele deres område bringes til 
de berørte personers kendskab ved hjælp af 
alle egnede midler.

1. Medlemsstaterne sikrer ikke kun, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede gælder, jf. 
artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011, men også den lange række af 
andre regler vedrørende social sikring, 
herunder familieydelser, rettigheder på
arbejdspladsen, arbejdsvilkår, skat, 
familieanerkendelse, sprogundervisning, 
som er vigtige for arbejdstagerne og deres 
familier, på hele deres område bringes til 
de berørte personers kendskab ved hjælp af 
alle egnede midler og uanset den enkeltes 
status.

Or. en

Ændringsforslag 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Medlemsstaterne sørger for 
en så vidt muligt bæredygtig 
offentliggørelse af de pågældende 
oplysninger, som når ud til et bredt 
publikum. Oplysningernes indhold, form 
og udbredelsesmetode skal være tilpasset 
de enkelte målgrupper af arbejdstagere.
Disse oplysninger bør også være let 
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tilgængelige gennem Dit Europa og Eures.

Or. de

Ændringsforslag 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere for jobsøgende, mobile 
arbejdstagere og arbejdsgivere for at 
fremme arbejdskraftens frivillige 
geografiske mobilitet på et fair grundlag 
og bidrage til et højt niveau for 
beskæftigelseskvalitet. Disse oplysninger 
bør gives gennem individuel rådgivning 
og også være let tilgængelige gennem Dit 
Europa og Eures.

Or. en

Ændringsforslag 177
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger på flere sprog om de 
rettigheder i henhold til EU-retten om fri 
bevægelighed for arbejdstagere. Disse 
oplysninger bør også være let tilgængelige 
gennem Dit Europa og Eures. Dette gælder 
såvel oprindelsesmedlemsstaten som den 
medlemsstat, hvor arbejdstageren 
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arbejder.

Or. de

Ændringsforslag 178
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal give klare, 
fuldstændige og ajourførte oplysninger om 
de rettigheder i henhold til EU-retten om 
fri bevægelighed for arbejdstagere, 
klageprocedure og kontaktpunkter på en 
brugervenlig måde og i let tilgængelige 
formater, også for handicappede. Disse 
oplysninger bør være tilgængelige via en 
enkelt national officiel webside og andre 
passende midler såsom brochurer og også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

Or. en

Ændringsforslag 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal via nationale 
kontaktpunkter give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger på flere sprog om de 
rettigheder i henhold til EU-retten om fri 
bevægelighed for arbejdstagere samt om 
tilgængelig retsbeskyttelse og 
klageadgang. Medlemsstaterne tilskyndes 
ligeledes til at oprette et flersproget 
websted med oplysninger om fri 
bevægelighed for arbejdstagere. Når 
medlemsstaterne udvælger de tilgængelige 
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sprog, bør de først og fremmest tage 
hensyn til de mest talrige nationale 
grupper af mobile arbejdstagere i det 
pågældende land på tidspunktet. Disse 
oplysninger bør også være let tilgængelige 
gennem Dit Europa og Eures.

Or. pl

Ændringsforslag 180
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal via de nationale 
kontaktpunkter give klare og let 
tilgængelige, udtømmende og ajourførte 
oplysninger på flere sprog om
rettighederne i henhold til EU-retten
vedrørende fri bevægelighed for 
arbejdstagere samt om tilgængelig 
retsbeskyttelse og klageadgang.
Medlemsstaterne tilskyndes ligeledes til at 
oprette et flersproget websted med 
oplysninger om arbejdstagernes frie 
bevægelighed. Oplysningerne på dette 
websted bør være knyttet til oplysninger 
om koordineringen af de sociale 
sikringsordninger. Disse oplysninger bør 
også være let tilgængelige gennem Dit 
Europa og Eures. Kontakten, 
koordineringen og samarbejdet mellem de 
relevante kontaktpunkter på begge sider 
af grænsen bør også fremmes.

Or. nl

Ændringsforslag 181
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
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tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere og om beskyttelses- og 
klagemuligheder for disse rettigheder. 
Disse oplysninger bør også være let 
tilgængelige gennem Dit Europa og Eures.

Or. en

Ændringsforslag 182
Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger på alle Den Europæiske 
Unions officielle sprog om de rettigheder i 
henhold til EU-retten om fri bevægelighed 
for arbejdstagere. Disse oplysninger bør 
også være let tilgængelige gennem Dit 
Europa og Eures.

Or. ro

Ændringsforslag 183
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne gør de berørte 
personer opmærksomme på oplysninger 
vedrørende yderligere relevante nationale 
bestemmelser om arbejdstagere og deres 
familier, der udøver deres ret til fri 
bevægelighed.

Or. en
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Ændringsforslag 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal på forlangende 
give klare og let tilgængelige, 
fuldstændige og ajourførte oplysninger 
om retten til fri bevægelighed for EU-
arbejdstagere til deres egne statsborgere, 
som ønsker at udnytte retten til frit at 
rejse til en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
KAPITEL IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IVa Overvågning af overholdelsen

Or. en

Ændringsforslag 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a Sanktioner
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse de 
nationale bestemmelser, som er vedtaget i 
medfør af dette direktiv og forordning 
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492/2011, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres og overholdes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold 
til overtrædelserne og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne meddeler disse 
bestemmelser til Kommissionen senest 
den [….. gennemførelsesdato]. De giver 
straks meddelelse om eventuelle senere 
ændringer af disse.

Or. en

Ændringsforslag 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b Arbejdstilsyn
Medlemsstaterne sørger for passende 
kontrol- og overvågningsmekanismer, og 
at der foretages effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område for at kontrollere 
og overvåge, at bestemmelserne i 
forordning 492/2011/EF overholdes, og 
sikre, at den anvendes og håndhæves 
korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 188
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan indføre eller 
opretholde bestemmelser, som er 
gunstigere for beskyttelsen af princippet 

1. Medlemsstaterne kan indføre eller 
opretholde bestemmelser, som er 
gunstigere for beskyttelsen af princippet 
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om ligebehandling end bestemmelserne i 
dette direktiv.

om ligebehandling end bestemmelserne i 
dette direktiv. Medlemsstaterne opfordres 
til at udvide anvendelsesområdet for 
processuelle rettigheder til alle berørte 
arbejdstagere og deres familier, uanset 
om det vedrører fri bevægelighed i 
henhold til artikel 45 eller andre former 
for arbejdsmigration.

Or. en

Ændringsforslag 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
kompetence, der er tillagt de strukturer og 
organer, der er omhandlet i artikel 5, til 
fremme, analyse, overvågning af samt 
støtte for ligebehandling af alle 
arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, også omfatter retten til 
ligebehandling uden forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet for alle EU-borgere 
og deres familiemedlemmer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed, som fastlagt i 
artikel 21 i TEUF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

2. Medlemsstaterne bestemmer, at den 
kompetence, der er tillagt de strukturer og 
organer, der er omhandlet i artikel 5, til 
fremme, analyse, overvågning af samt 
støtte for ligebehandling af alle 
arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, også omfatter retten til 
ligebehandling uden forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet for alle EU-borgere 
og deres familiemedlemmer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed, som fastlagt i 
artikel 21 i TEUF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

Or. en

Ændringsforslag 190
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
kompetence, der er tillagt de strukturer og 
organer, der er omhandlet i artikel 5, til 
fremme, analyse, overvågning af samt 
støtte for ligebehandling af alle 
arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, også omfatter retten til 
ligebehandling uden forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet for alle EU-borgere 
og deres familiemedlemmer, der udøver 
deres ret til fri bevægelighed, som fastlagt i 
artikel 21 i TEUF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
kompetence, der er tillagt de strukturer og 
organer, der er omhandlet i artikel 5, til 
fremme, analyse, overvågning af samt 
støtte for ligebehandling af alle 
arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, også omfatter
grænsearbejdere og andre arbejdstagere 
samt retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

Or. en

Ændringsforslag 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kompetencerne for de strukturer og 
organer i henhold til artikel 5, som 
medlemsstaterne udpeger, skal også 
omfatte udsendte arbejdstagere som 
defineret i direktiv 96/71/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 192
Marije Cornelissen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 2 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, med 
henblik på, hvis det er relevant, at foreslå 
de fornødne ændringer.

Senest 2 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
gennemførelsen af dette direktiv, med 
henblik på, hvis det er relevant, at foreslå 
de fornødne ændringer eller 
lovgivningsmæssige forslag.

Or. en

Ændringsforslag 193
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne rapport lægger Kommissionen 
særlig vægt på eventuelle vanskeligheder, 
som møder unge nyuddannede, når de 
flytter inden for EU, både for en fastsat 
periode og en midlertidig stilling.

Or. en

Ændringsforslag 194
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne rapport lægger Kommissionen 
særlig vægt på eventuelle vanskeligheder, 
som møder unge nyuddannede, når de 
flytter inden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 195
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen analyserer også de 
eventuelle vanskeligheder, som 
arbejdstagernes ægtefæller møder, hvis 
disse ægtefæller er 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 196
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen analyserer også de 
eventuelle vanskeligheder, som 
arbejdstagernes ægtefæller møder, hvis 
disse ægtefæller er 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en


