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Amendement 24
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van werknemers is 
een in artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie verankerde fundamentele vrijheid van 
de EU-burgers en een van de pijlers van de 
interne markt in de Unie. De toepassing 
ervan wordt in het kader van het EU-recht 
verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
EU-burgers en hun familieleden hun 
rechten ten volle kunnen uitoefenen.

(1) Het vrije verkeer van werknemers is 
een in artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie verankerde fundamentele vrijheid en 
grondrecht van de EU-burgers en een van 
de pijlers van de interne markt in de Unie.
Rechten in verband met het vrije verkeer 
van werknemers moeten voor alle 
betrokkenen gelden, ongeacht hun status. 
De toepassing ervan wordt in het kader van 
het EU-recht verder ontwikkeld om ervoor 
te zorgen dat EU-burgers en hun 
familieleden hun rechten ten volle kunnen 
uitoefenen. Het is van essentieel belang 
ervoor te zorgen dat bij deze fundamentele 
vrijheid altijd rekening wordt gehouden 
met het beginsel van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de bevordering 
van gelijke kansen in de gehele Unie.

Or. en

Amendement 25
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling van 
een echte arbeidsmarkt in de Unie: 
werknemers kunnen van gebieden met veel 
werkloosheid naar gebieden met 
arbeidstekorten gaan, meer mensen vinden 

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling van 
een echte arbeidsmarkt in de Unie: 
werknemers kunnen naar gebieden met 
arbeidstekorten gaan, meer mensen vinden 
een baan die beter bij hun vaardigheden 
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een baan die beter bij hun vaardigheden 
past, en knelpunten op de arbeidsmarkt 
kunnen uit de weg worden geruimd.

past, en knelpunten op de arbeidsmarkt 
kunnen uit de weg worden geruimd.

Or. de

Amendement 26
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling van 
een echte arbeidsmarkt in de Unie: 
werknemers kunnen van gebieden met veel 
werkloosheid naar gebieden met 
arbeidstekorten gaan, meer mensen vinden 
een baan die beter bij hun vaardigheden 
past, en knelpunten op de arbeidsmarkt 
kunnen uit de weg worden geruimd.

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 
ook belangrijk voor de ontwikkeling van 
een echte arbeidsmarkt in de Unie: 
werknemers kunnen naar gebieden met 
arbeidstekorten gaan, meer mensen vinden 
een baan die beter bij hun vaardigheden 
past, en knelpunten op de arbeidsmarkt 
kunnen uit de weg worden geruimd.

Or. en

Amendement 27
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Vrijwillige mobiliteit binnen de 
Unie moet bevorderd worden. Het vrije 
verkeer van werknemers moet echter niet 
leiden tot kennisvlucht als gevolg van een 
gebrek aan werkgelegenheidsperspectief 
in een bepaald land van herkomst. Een 
dergelijke kennisvlucht is geen 
langetermijnoplossing voor crises en 
massale werkloosheid.
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Or. de

Amendement 28
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht 
geeft om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Grensarbeiders die 
in een andere lidstaat werken dan die 
waar zij wonen, moeten ook tegen 
discriminatie beschermd worden.

Or. de

Amendement 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van (3) Dankzij het vrije verkeer van 
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werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die
ondernemingen onder meer het recht 
geeft om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Procedurele en 
afdwingingsrechten, die voor burgers 
essentieel zijn om hun rechten te doen 
gelden, moeten ter beschikking staan van 
alle burgers die zich binnen de Unie 
verplaatsen, ongeacht hun status en 
ongeacht of zij zich naar een andere 
lidstaat begeven overeenkomstig artikel 45 
of krachtens andere bepalingen.

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht 
geeft om in een andere lidstaat diensten te 

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden.
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verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

Or. en

Amendement 31
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, en 
dus ook grensoverschrijdende 
werknemers, overeenkomstig de 
Uniewetgeving, tegen discriminatie op 
grond van woonplaats, wat betreft de 
werkgelegenheid, de beloning en de 
overige arbeidsvoorwaarden. Gelijke 
behandeling van werknemers moet te 
allen tijde geëerbiedigd worden 
overeenkomstig de in de betrokken 
lidstaat geldende regels, ongeacht of die 
regels zijn neergelegd in het nationale 
recht of in collectieve overeenkomsten. 
Het vrije verkeer van werknemers mag 
nooit worden misbruikt om ongelijke 
behandeling toe te passen. Het vrije 
verkeer van werknemers moet 
onderscheiden worden van de vrijheid van 
dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en 
daartoe eigen werknemers naar een andere 



PE519.521v02-00 8/96 AM\1004217NL.doc

NL

lidstaat uit te sturen ("detacheren") om 
tijdelijk de werkzaamheden uit te voeren 
die noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

Or. en

Amendement 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten. Tegelijkertijd moet 
discriminatie niet in de economische 
betekenis van het woord worden opgevat. 
Het vrije verkeer van werknemers moet 
worden gezien als de aanvaarding van iets 
dat wenselijk is voor de interne markt, en 
moet zowel werkgevers als werknemers 
ten goede komen, aangezien het de beste 
maatregel is tegen dispariteiten op het 
gebied van de vraag naar 
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arbeidskrachten. 

Or. en

Amendement 33
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden, zoals bepaald is in 
artikel 45, lid 2, van het VWEU. Het vrije 
verkeer van werknemers moet 
onderscheiden worden van de vrijheid van 
dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en
daartoe eigen werknemers naar een andere 
lidstaat uit te sturen ("detacheren") om 
tijdelijk de werkzaamheden uit te voeren 
die noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

Or. en

Amendement 34
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning, ontslag, fiscale resp. sociale 
voordelen en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 
van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

Or. nl

Amendement 35
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie moet gehoor geven 
aan het verzoek van het Parlement en 
haar eigen maatregelen nemen om de 
mobiliteit van werknemers te bevorderen 
en bescherming tegen discriminatie te 
waarborgen.

Or. de
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Amendement 36
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 45 van het Verdrag verleent aan 
werknemers en hun familieleden die van 
hun recht op vrij verkeer willen 
gebruikmaken, aanzienlijke – in 
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie 
gespecificeerde – rechten voor de 
uitoefening van deze fundamentele 
vrijheid.

(4) Het recht van vrij verkeer van 
werknemers heeft een grote weerslag op 
het gezinsleven en de onderwijs- en 
beroepskeuzes van werknemers en hun 
partners. Artikel 45 van het Verdrag 
verleent aan werknemers en hun 
familieleden die van hun recht op vrij 
verkeer willen gebruikmaken, aanzienlijke 
– in Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie en Richtlijn 
2004/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004
gespecificeerde – rechten voor de 
uitoefening van deze fundamentele 
vrijheid. Bij de toepassing van 
Verordening (EU) 492/2011, Richtlijn 
2004/38/EG en deze richtlijn mogen de 
lidstaten werknemers en hun gezinsleden 
op geen van de in artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten genoemde 
gronden, met inbegrip van seksuele 
geaardheid, discrimineren.

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten moeten zorgen voor de 
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wederzijdse erkenning van de diverse 
wettelijk erkende partnerschappen en de 
hieruit afgeleide rechten teneinde elke 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of levensbeschouwelijke 
keuzes van migrerende werknemers te 
voorkomen. De lidstaten moeten er tevens 
op toezien dat uit de adoptie van een kind 
afgeleide rechten worden geëerbiedigd, 
aangezien dit een allereerste voorwaarde 
is bij de overweging om met het oog op 
een baan naar een andere lidstaat te 
verhuizen.

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 
probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Ze worden in andere EU-lidstaten 
nog steeds gediscrimineerd op grond van 
hun nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een 
kloof tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten.

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt nog steeds een belangrijk probleem 
en veel werknemers, werkgevers en 
overheidsdiensten zijn zich erg vaak niet 
bewust van rechten van EU-burgers op 
vrij verkeer. Burgers worden in andere 
EU-lidstaten nog steeds gediscrimineerd op 
grond van hun nationaliteit. De betrokken 
werknemers hebben ook te lijden onder de 
verscherpte gevolgen van meervoudige 
discriminatie op grond van ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
en geslacht. Er bestaat bijgevolg een kloof 
tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten. Deze 
kloof bestaat ook nog steeds voor 
sommige kwetsbare groepen, zoals 
huishoudelijk personeel, personen met 
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een handicap of analfabeten. Daarom 
moeten specifieke maatregelen worden 
getroffen om deze groepen in staat te 
stellen van hun recht op werk in een 
andere lidstaat gebruik te maken.

Or. en

Amendement 39
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 
probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Ze worden in andere EU-lidstaten 
nog steeds gediscrimineerd op grond van 
hun nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een 
kloof tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten.

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 
probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Ze worden in andere EU-lidstaten 
nog steeds gediscrimineerd op grond van 
hun nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een 
kloof tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten en 
duidelijkere sancties te stellen op 
inbreuken op dit recht.

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 



PE519.521v02-00 14/96 AM\1004217NL.doc

NL

probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Ze worden in andere EU-lidstaten 
nog steeds gediscrimineerd op grond van 
hun nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een 
kloof tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten.

probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Net als grensarbeiders worden zij 
in andere EU-lidstaten nog steeds 
gediscrimineerd op grond van hun 
nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een kloof 
tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten.

Or. de

Amendement 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 
probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Ze worden in andere EU-lidstaten 
nog steeds gediscrimineerd op grond van 
hun nationaliteit. Er bestaat bijgevolg een 
kloof tussen de wetgeving enerzijds en de 
praktische toepassing ervan anderzijds en 
het is zaak deze kloof te dichten.

(5) De daadwerkelijke uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers 
vormt echter nog steeds een belangrijk 
probleem en veel werknemers zijn zich erg 
vaak niet bewust van hun rechten op vrij 
verkeer. Werknemers die de EU-grenzen 
van de lidstaten overschrijden, worden in 
andere EU-lidstaten nog steeds 
gediscrimineerd op grond van hun 
nationaliteit, en grensarbeiders op grond 
van hun woonplaats. Er bestaat bijgevolg 
een kloof tussen de wetgeving enerzijds en 
de praktische toepassing ervan anderzijds 
en het is zaak deze kloof te dichten.

Or. en

Amendement 42
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In juli 2010 heeft de Commissie in haar 
mededeling "Het vrije verkeer van 
werknemers opnieuw garanderen: rechten 
en belangrijkste ontwikkelingen" 
aangekondigd te zullen nagaan hoe kan 
worden tegemoetgekomen aan de nieuwe 
behoeften en uitdagingen (vooral in het 
licht van nieuwe mobiliteitspatronen) 
waarmee migrerende werknemers uit de 
EU en hun familieleden worden 
geconfronteerd. Zij zal in het kader van de 
nieuwe strategie voor de interne markt 
nagaan hoe de mechanismen voor de 
effectieve toepassing van het beginsel van 
de gelijke behandeling van werknemers uit 
de EU en hun familieleden die van hun 
recht op vrij verkeer gebruikmaken, 
kunnen worden bevorderd en versterkt.

(6) In juli 2010 heeft de Commissie in haar 
mededeling "Het vrije verkeer van 
werknemers opnieuw garanderen: rechten 
en belangrijkste ontwikkelingen" 
aangekondigd te zullen nagaan hoe kan 
worden tegemoetgekomen aan de nieuwe 
behoeften en uitdagingen (vooral in het 
licht van nieuwe mobiliteitspatronen) 
waarmee migrerende en mobiele 
werknemers uit de EU en hun familieleden 
worden geconfronteerd. Zij zal in het kader 
van de nieuwe strategie voor de interne 
markt nagaan hoe de mechanismen voor de 
effectieve toepassing van het beginsel van 
de gelijke behandeling van werknemers uit 
de EU en hun familieleden die van hun 
recht op vrij verkeer gebruikmaken, 
kunnen worden bevorderd en versterkt.

Or. en

Amendement 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In juli 2010 heeft de Commissie in haar 
mededeling "Het vrije verkeer van 
werknemers opnieuw garanderen: rechten 
en belangrijkste ontwikkelingen" 
aangekondigd te zullen nagaan hoe kan 
worden tegemoetgekomen aan de nieuwe 
behoeften en uitdagingen (vooral in het 
licht van nieuwe mobiliteitspatronen) 
waarmee migrerende werknemers uit de 
EU en hun familieleden worden 
geconfronteerd. Zij zal in het kader van de 
nieuwe strategie voor de interne markt 
nagaan hoe de mechanismen voor de 
effectieve toepassing van het beginsel van 

(6) In juli 2010 heeft de Commissie in haar 
mededeling "Het vrije verkeer van 
werknemers opnieuw garanderen: rechten 
en belangrijkste ontwikkelingen" 
aangekondigd te zullen nagaan hoe kan 
worden tegemoetgekomen aan de nieuwe 
behoeften en uitdagingen (vooral in het 
licht van nieuwe mobiliteitspatronen) 
waarmee werknemers uit de EU en hun 
familieleden worden geconfronteerd. Zij 
zal in het kader van de nieuwe strategie 
voor de interne markt nagaan hoe de 
mechanismen voor de effectieve toepassing 
van het beginsel van de gelijke 
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de gelijke behandeling van werknemers uit 
de EU en hun familieleden die van hun 
recht op vrij verkeer gebruikmaken, 
kunnen worden bevorderd en versterkt.

behandeling van werknemers uit de EU en 
hun familieleden die van hun recht op vrij 
verkeer gebruikmaken, kunnen worden 
bevorderd en versterkt.

Or. en

Amendement 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Op 15 december 2011 heeft het 
Europees Parlement een resolutie over het 
vrije verkeer van werknemers binnen de 
Europese Unie aangenomen, waarin het 
duidelijk vraagt om maatregelen om 
ervoor te zorgen dat dit recht op de
burgers van de Unie wordt toegepast, in 
het belang van de Europese Unie in het 
algemeen, van een spoedigere voltooiing 
van de interne markt en van de 
totstandbrenging van een EU-
arbeidsmarkt. 

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het verslag over het EU-burgerschap 
2010 "Het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers" van 27 oktober 2010 stelt de 
Commissie dat de verschillende en onjuiste 

(7) In het verslag over het EU-burgerschap 
2010 "Het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers" van 27 oktober 2010 stelt de 
Commissie dat de verschillende en onjuiste 
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toepassing van de wetgeving van de Unie 
inzake het vrije verkeer een van de 
belangrijkste obstakels is waarmee burgers 
van de Unie worden geconfronteerd bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde van 
de wetgeving van de Unie. De Commissie 
heeft daarom aangekondigd maatregelen te 
willen nemen om "het vrije verkeer van 
EU-burgers en hun familieleden uit derde 
landen te vergemakkelijken door de EU-
regels strikt te handhaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van non-discriminatie; dit door 
goede praktijken en een betere kennis van 
de EU-regelgeving bij het maatschappelijk 
middenveld te stimuleren en door onder 
EU-burgers meer informatie te verspreiden 
over hun recht op vrij verkeer" 
(maatregel 15 van het verslag over het EU-
burgerschap 2010).

toepassing van de wetgeving van de Unie 
inzake het vrije verkeer een van de 
belangrijkste obstakels is waarmee burgers 
van de Unie worden geconfronteerd bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde van 
de wetgeving van de Unie. De Commissie 
heeft daarom aangekondigd maatregelen te 
willen nemen om "het vrije verkeer van 
EU-burgers en hun familieleden uit derde 
landen te vergemakkelijken door de EU-
regels strikt te handhaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van non-discriminatie; dit door 
goede praktijken en een betere kennis van 
de EU-regelgeving bij het maatschappelijk 
middenveld te stimuleren en door onder 
EU-burgers meer informatie te verspreiden 
over hun recht op vrij verkeer" 
(maatregel 15 van het verslag over het EU-
burgerschap 2010). Bovendien is de 
Commissie in het verslag over het EU-
burgerschap 20131 nader ingegaan op de 
noodzaak administratieve belemmeringen 
weg te nemen en de procedures voor EU-
burgers die in de EU wonen, werken en 
reizen te vereenvoudigen. Een belangrijk 
onderdeel daarvan moet bestaan in de 
niet-discriminerende beschikbaarheid van 
instrumenten waarmee de burgers 
makkelijker gebruik kunnen maken van 
hun rechten inzake vrijheid van verkeer. 
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Amendement 46
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het verslag over het EU-burgerschap 
2010 "Het wegnemen van de 

(7) In het verslag over het EU-burgerschap 
2010 "Het wegnemen van de 
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belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers" van 27 oktober 2010 stelt de 
Commissie dat de verschillende en onjuiste 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
inzake het vrije verkeer een van de 
belangrijkste obstakels is waarmee burgers 
van de Unie worden geconfronteerd bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde van 
de wetgeving van de Unie. De Commissie 
heeft daarom aangekondigd maatregelen te 
willen nemen om "het vrije verkeer van 
EU-burgers en hun familieleden uit derde 
landen te vergemakkelijken door de EU-
regels strikt te handhaven, bijvoorbeeld op 
het gebied van non-discriminatie; dit door 
goede praktijken en een betere kennis van 
de EU-regelgeving bij het maatschappelijk 
middenveld te stimuleren en door onder 
EU-burgers meer informatie te verspreiden 
over hun recht op vrij verkeer" 
(maatregel 15 van het verslag over het EU-
burgerschap 2010).

belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers" van 27 oktober 2010 stelt de 
Commissie dat de verschillende en onjuiste 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
inzake het vrije verkeer een van de 
belangrijkste obstakels is waarmee burgers 
van de Unie worden geconfronteerd bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde van 
de wetgeving van de Unie. Ook het niet-
erkennen van diploma´s uit andere EU-
landen vormt een belemmering. De 
Commissie heeft daarom aangekondigd 
maatregelen te willen nemen om „het vrije 
verkeer van EU-burgers en hun 
familieleden uit derde landen te 
vergemakkelijken door de EU-regels strikt 
te handhaven, bijvoorbeeld op het gebied 
van non-discriminatie; dit door goede 
praktijken en een betere kennis van de EU-
regelgeving bij het maatschappelijk 
middenveld te stimuleren en door onder 
EU-burgers meer informatie te verspreiden 
over hun recht op vrij verkeer” (maatregel 
15 van het verslag over het EU-
burgerschap 2010) en relevante 
bepalingen uit andere regelgeving, zoals 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels.

Or. nl

Amendement 47
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In haar werkgelegenheidspakket van 18 
april 2012 (mededeling van de Commissie 
"Naar een banenrijk herstel") heeft de 
Commissie haar voornemen aangekondigd 

(8) In haar werkgelegenheidspakket van 18 
april 2012 (mededeling van de Commissie 
"Naar een banenrijk herstel") heeft de 
Commissie haar voornemen aangekondigd 
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"een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
mobiele werknemers te ondersteunen 
(informatie en advies) bij de uitoefening 
van de rechten die voortvloeien uit het 
Verdrag en Verordening 492/2011 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers in de Unie".

"een wetgevingsvoorstel in te dienen om 
mobiele werknemers te ondersteunen 
(informatie en advies) bij de uitoefening 
van de rechten die voortvloeien uit het 
Verdrag en Verordening 492/2011 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers in de Unie". In hetzelfde 
pakket drong zij er bij de lidstaten op aan 
het bewustzijn van de door het EU-recht 
inzake antidiscriminatie, gendergelijkheid 
en het vrij verkeer van werknemers 
verleende rechten te vergroten en EU-
onderdanen overeenkomstig het door het 
Hof van Justitie uitgelegde EU-recht 
toegang tot betrekkingen in hun 
overheidsdienst te verlenen en deze 
toegang te vergemakkelijken. De 
Commissie drong er bij de lidstaten 
eveneens op aan toe te zien op de 
volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2006/54/EG betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in 
arbeid en beroep.

Or. en

Amendement 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een adequate en doeltreffende 
toepassing en handhaving van de 
wetgeving zijn van cruciaal belang om de 
rechten van werknemers te beschermen, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt.

(9) Een adequate, doeltreffende toepassing 
van de huidige Europese wetgeving en 
handhavingsmaatregelen zijn van cruciaal 
belang om de rechten van werknemers te 
beschermen, terwijl een zwakke 
handhaving de doeltreffendheid van de op 
dit gebied geldende regels van de Unie 
ondermijnt. Daarom moet de Unie op 
uitgebalanceerde wijze te werk gaan en 
daarbij mogelijke mazen in de wetgeving 
vermijden. De wetgeving moet 
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beantwoorden aan de rechten en plichten 
van zowel werkgevers als werknemers.

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een adequate en doeltreffende 
toepassing en handhaving van de 
wetgeving zijn van cruciaal belang om de 
rechten van werknemers te beschermen, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt.

(9) Een adequate en doeltreffende 
toepassing en handhaving van de 
wetgeving en het besef van het bestaan 
van rechten zijn van cruciaal belang om de 
rechten van werknemers te beschermen, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt en 
de rechten en de bescherming van de 
burgers van de Unie in het gedrang 
brengt.

Or. en

Amendement 50
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een adequate en doeltreffende 
toepassing en handhaving van de
wetgeving zijn van cruciaal belang om de 
rechten van werknemers te beschermen, 
terwijl een zwakke handhaving de 
doeltreffendheid van de op dit gebied 
geldende regels van de Unie ondermijnt.

(9) Een adequate en doeltreffende 
toepassing en handhaving van de
wetgeving zijn van cruciaal belang om de 
rechten van werknemers te beschermen en 
gelijke behandeling te waarborgen, terwijl 
een zwakke handhaving van artikel 45 van 
het Verdrag en Verordening (EU) nr. 
492/2011 de doeltreffendheid van de op dit 
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gebied geldende regels van de Unie 
ondermijnt.

Or. en

Amendement 51
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De interne markt kan ook alleen naar 
behoren functioneren als de regels van de 
Unie inzake het vrije verkeer van 
werknemers doeltreffender en uniformer 
worden toegepast.

(10) De interne markt kan ook alleen naar 
behoren functioneren als de regels van de 
Unie inzake het vrije verkeer van 
werknemers zonder versnippering van de 
betrokken groepen doeltreffender en 
uniformer worden toegepast.

Or. en

Amendement 52
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen.

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om werknemers
en werkgevers en hun 
vertegenwoordigers, alsook 
overheidsdiensten, beter over de rechten
inzake vrij verkeer te informeren en
werknemers en hun gezinnen bij de 
uitoefening van die rechten te helpen en te 
beschermen, en om te voorkomen dat
overheden en publieke of particuliere 
werkgevers de regels omzeilen.
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Or. en

Amendement 53
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de 
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen.

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de 
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen. 
In dit verband dienen de lidstaten ook de 
nodige aandacht te besteden aan de 
neveneffecten van meer mobiliteit, zoals 
kennisvlucht en het wegtrekken van 
jongeren.

Or. en

Amendement 54
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de 
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen.

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
van werknemers in de zin van 
Verordening (EU) nr. 492/2011 moeten 
worden verbeterd om de werknemers beter 
over hun rechten te informeren en bij de 
uitoefening van die rechten te helpen en te 
beschermen, en om te voorkomen dat 
overheden en publieke of particuliere 
werkgevers de regels omzeilen. Te dien 
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einde moet de uitvoering van Richtlijn 
91/533/EEG van de Raad consequent 
worden gemonitord. Bovendien moeten 
werknemers automatisch het recht hebben 
informatie van de lidstaten te ontvangen.

Or. de

Amendement 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de 
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen.

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake het vrije 
verkeer van werknemers moeten worden 
verbeterd om de werknemers beter over 
hun rechten te informeren en bij de 
uitoefening van die rechten te helpen en te 
beschermen, en om te voorkomen dat 
overheden en publieke of particuliere 
werkgevers de regels omzeilen.

Or. pl

Amendement 56
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de 
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen.

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
van werknemers moeten worden verbeterd 
om de werknemers beter over hun rechten 
te informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen. 
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Te dien einde moet worden toegezien op 
de consistente uitvoering van Richtlijn 
91/533/EEG van de Raad betreffende de 
verplichting van de werkgever de 
werknemer te informeren over de 
voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of -verhouding van 
toepassing. Voor werknemers, die in het 
kader van het vrij verkeer van diensten 
worden gedetacheerd, geldt dat zij 
voorafgaand aan hun detachering door 
hun werkgever geïnformeerd dienen te 
worden over de van toepassing zijnde 
loon- en andere arbeidsvoorwaarden 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 96/71/EG.

Or. nl

Amendement 57
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de correcte toepassing van de 
belangrijke regels inzake het vrije verkeer 
van werknemers te waarborgen en op de 
naleving ervan toe te zien moeten de 
lidstaten adequate maatregelen nemen om 
de werknemers te beschermen tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit en 
tegen ongerechtvaardigde obstakels voor 
de uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer.

(12) Om de correcte toepassing van de 
belangrijke regels inzake het vrije verkeer
en gelijke behandeling van werknemers te 
waarborgen en op de naleving ervan toe te 
zien moeten de lidstaten adequate 
maatregelen nemen om de werknemers te 
beschermen tegen discriminatie op grond 
van nationaliteit en tegen 
ongerechtvaardigde obstakels voor de 
uitoefening van hun rechten, zoals 
gevallen van dubbele belastingheffing.

Or. en

Amendement 58
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de correcte toepassing van de 
belangrijke regels inzake het vrije verkeer 
van werknemers te waarborgen en op de 
naleving ervan toe te zien moeten de 
lidstaten adequate maatregelen nemen om 
de werknemers te beschermen tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit en 
tegen ongerechtvaardigde obstakels voor 
de uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer.

(12) Om de correcte toepassing van de 
belangrijke regels inzake het vrije verkeer 
van werknemers te waarborgen en op de 
naleving ervan toe te zien moeten de 
lidstaten adequate maatregelen nemen om 
alle personen die zich binnen de Europese 
Unie verplaatsen te beschermen tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit en 
tegen ongerechtvaardigde obstakels voor 
de uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer.

Or. en

Amendement 59
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Daarom moeten specifieke regels 
worden vastgesteld om de belangrijke 
regels inzake het vrije verkeer van 
werknemers doeltreffend te handhaven en 
om de toepassing van artikel 45 van het 
Verdrag en van Verordening (EU) nr. 
492/2011 te verbeteren en uniformer te 
maken.

(13) Daarom moeten specifieke regels 
worden vastgesteld om de belangrijke 
regels inzake het vrije verkeer van 
werknemers, ongeacht hun status,
doeltreffend te handhaven en om de 
toepassing van artikel 45 van het Verdrag 
en van Verordening (EU) nr. 492/2011 te 
verbeteren en uniformer te maken.

Or. en

Amendement 60
Ria Oomen-Ruijten
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Per lidstaat dient in kaart te 
worden gebracht welke functies 
voorbehouden zijn aan nationaliteit.

Or. nl

Amendement 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Werknemers die het slachtoffer zijn 
geworden van discriminatie op grond van 
nationaliteit of van wie het recht op vrij 
verkeer op ongerechtvaardigde wijze is 
beperkt, moeten in dit verband over
adequate en doeltreffende rechtsmiddelen
kunnen beschikken. Wanneer de lidstaten 
alleen in administratieve procedures 
voorzien, moeten zij ervoor zorgen dat elke 
administratieve beslissing voor een 
rechtbank kan worden aangevochten in de 
zin van artikel 47 van het Handvest.

(14) Werknemers uit de EU die het 
slachtoffer zijn geworden van discriminatie 
op grond van nationaliteit of van wie het 
recht op vrij verkeer op 
ongerechtvaardigde wijze is beperkt, 
moeten in dit verband adequate en 
doeltreffende rechtsmiddelen aangereikt 
krijgen. Wanneer de lidstaten alleen in 
administratieve procedures voorzien, 
moeten zij ervoor zorgen dat elke 
administratieve beslissing voor een 
rechtbank kan worden aangevochten in de 
zin van artikel 47 van het Handvest.

Or. en

Amendement 62
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14



AM\1004217NL.doc 27/96 PE519.521v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Werknemers die het slachtoffer zijn 
geworden van discriminatie op grond van 
nationaliteit of van wie het recht op vrij 
verkeer op ongerechtvaardigde wijze is 
beperkt, moeten in dit verband over 
adequate en doeltreffende rechtsmiddelen 
kunnen beschikken. Wanneer de lidstaten 
alleen in administratieve procedures 
voorzien, moeten zij ervoor zorgen dat elke 
administratieve beslissing voor een 
rechtbank kan worden aangevochten in de 
zin van artikel 47 van het Handvest.

(14) Werknemers die het slachtoffer zijn 
geworden van discriminatie op grond van 
nationaliteit of van wie het recht op vrij 
verkeer op ongerechtvaardigde wijze is 
beperkt, moeten in dit verband over 
adequate en doeltreffende rechtsmiddelen 
kunnen beschikken, ongeacht hun status 
(dus ongeacht of zij bijvoorbeeld onder 
het vrije verkeer krachtens artikel 45 van 
het Verdrag vallen dan wel gedetacheerd 
of uitgezonden zijn of voor een 
uitzendbureau werken). Wanneer de 
lidstaten alleen in administratieve 
procedures voorzien, moeten zij ervoor 
zorgen dat elke administratieve beslissing 
voor een rechtbank kan worden 
aangevochten in de zin van artikel 47 van 
het Handvest.

Or. en

Amendement 63
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Werknemers hebben een betere 
kans dat hun rechten worden 
geëerbiedigd, als zij in 
belangengroeperingen georganiseerd zijn. 
De lidstaten moeten de organisatie en 
belangengroeperingen van werknemers 
uit andere lidstaten vergemakkelijken en 
ondersteunen, vooral van kwetsbare 
werknemers, zoals seizoensarbeiders, 
huishoudelijk personeel of sekswerkers.

Or. en
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Amendement 64
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen 
gerechtelijke stappen namens of ten 
behoeve van slachtoffers kunnen 
ondernemen overeenkomstig door de 
lidstaten vastgestelde modaliteiten, 
onverminderd de nationale 
procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen die de 
juridische belangen van werknemers 
kunnen verdedigen, overeenkomstig de 
wetgeving van  de lidstaten gerechtelijke
stappen namens of ten behoeve van 
slachtoffers kunnen ondernemen, 
onverminderd de nationale 
procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Or. en

Amendement 65
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen 
gerechtelijke stappen namens of ten 
behoeve van slachtoffers kunnen 
ondernemen overeenkomstig door de 
lidstaten vastgestelde modaliteiten, 
onverminderd de nationale 
procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
vakbonden, verenigingen, organisaties of 
andere en rechtspersonen gerechtelijke 
stappen namens of ten behoeve van 
slachtoffers kunnen ondernemen 
overeenkomstig door de lidstaten 
vastgestelde modaliteiten, onverminderd de 
nationale procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Or. en
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Amendement 66
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen 
gerechtelijke stappen namens of ten 
behoeve van slachtoffers kunnen 
ondernemen overeenkomstig door de 
lidstaten vastgestelde modaliteiten, 
onverminderd de nationale 
procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen 
gerechtelijke stappen namens of ten 
behoeve van slachtoffers kunnen 
ondernemen overeenkomstig door de 
lidstaten vastgestelde modaliteiten en de 
nationale praktijk, onverminderd de 
nationale procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Or. en

Amendement 67
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie moeten de in artikel 3, lid 2, en 
artikel 4, lid 2, vermelde termijnen zodanig 
zijn dat niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het recht 
van de Unie verleende rechten inzake het 
vrije verkeer van werknemers nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

(16) In overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie moeten de in artikel 3, lid 2, en 
artikel 4, lid 2, vermelde termijnen zodanig 
zijn dat niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het recht 
van de Unie verleende rechten inzake het 
vrije verkeer van werknemers nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken. Er moeten passende sancties van 
toepassing zijn in gevallen waarin 
aantoonbaar sprake is van opzettelijke 
belemmering van de uitoefening van de 
uit hoofde van het recht van de Unie 
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verleende rechten. 

Or. en

Amendement 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De burgers zouden beter tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit 
worden beschermd als in alle lidstaten 
organisaties bestonden die bevoegd zijn om 
het beginsel van gelijke behandeling te 
bevorderen, de problemen van burgers te 
analyseren, mogelijke oplossingen te 
onderzoeken en specifieke bijstand te 
verlenen aan werknemers uit de Unie die 
hun recht op vrij verkeer uitoefenen.

(17) De burgers zouden beter tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit 
worden beschermd als in alle lidstaten
onafhankelijke en doeltreffende
organisaties bestonden die bevoegd zijn om 
het beginsel van gelijke behandeling te 
bevorderen, de problemen van burgers te 
analyseren, mogelijke oplossingen te 
onderzoeken en specifieke bijstand te 
verlenen aan werknemers uit de EU die 
hun recht op vrij verkeer uitoefenen.

Or. en

Amendement 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het is aan de lidstaten om te beslissen 
of de in artikel 5 van deze richtlijn 
vermelde taken worden toegewezen aan 
bestaande organen die zich ook voor de 
bestrijding van discriminatie op andere 
gronden inzetten. Wanneer de taken uit 
hoofde van artikel 5 worden uitgevoerd 
door het mandaat van bestaande organen of 
structuren te verruimen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de bestaande organen voldoende 

(18) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om de in artikel 5 van deze 
richtlijn vermelde taken toe te wijzen aan 
bestaande organen voor de bevordering 
van gelijke kansen die overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 2000/43/EG zijn 
aangewezen en die zich ook voor de 
bestrijding van discriminatie op andere 
gronden inzetten.  Wanneer de taken uit 
hoofde van artikel 5 worden uitgevoerd 
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middelen krijgen om de extra taken uit te 
voeren zonder dat de uitvoering van al 
bestaande taken in het gedrang komt.

door het mandaat van bestaande organen of 
structuren te verruimen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de bestaande 
organen voldoende aanvullende middelen 
krijgen om de extra taken uit te voeren
teneinde te waarborgen dat alle functies 
van de organen doeltreffend en adequaat 
worden waargenomen en dat vooral de
uitvoering van al bestaande taken niet in 
het gedrang komt.

Or. en

Amendement 70
Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten ertoe worden aangespoord 
contactpunten op te zetten die de lidstaten 
voorzien van duidelijke en gedetailleerde 
informatie en benchmarks met betrekking 
tot het vergemakkelijken van het vrije 
verkeer van werknemers.

Or. ro

Amendement 71
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten worden aangemoedigd om een 
Europees netwerk van nationale 
contactpunten op te zetten voor de 
uitwisseling van best practices en het 
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verbeteren van de onderlinge 
samenwerking bij het bevorderen van het 
vrije verkeer van werknemers. De 
lidstaten moeten worden aangemoedigd 
om samen met hun buurlanden een 
bilateraal netwerk, commissie, orgaan of 
instelling op te zetten die tot doel heeft om 
grensarbeiders voor te lichten en om hun 
problemen op te lossen. De nationale 
contactpunten en bilaterale netwerken, 
commissies, organen of instellingen 
inzake het vrij verkeer moeten 
samenwerken met de organen en 
instellingen die belast zijn met de 
coördinatieregelingen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels.

Or. nl

Amendement 72
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten synergieën 
bevorderen met bestaande informatie- en 
ondersteuningsmiddelen op het niveau van 
de Unie. Zij moeten er in dit verband voor 
zorgen dat bestaande of nieuwe organen op 
de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met de bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten, zoals Uw 
Europa, Solvit, Eures, Enterprise Europe 
Network en de Points of Single Contact.

(19) De lidstaten moeten synergieën 
bevorderen met bestaande informatie- en 
ondersteuningsmiddelen op het niveau van 
de Unie. Zij moeten er in dit verband voor 
zorgen dat bestaande of nieuwe organen op 
de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met de bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten, zoals Uw 
Europa, Solvit, Eures, Enterprise Europe 
Network en de Points of Single Contact. 
De lidstaten moeten er ook voor zorgen 
dat bestaande of nieuwe organen op de 
hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten die worden 



AM\1004217NL.doc 33/96 PE519.521v02-00

NL

aangeboden door vakbonden, 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen. 

Or. en

Amendement 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten synergieën 
bevorderen met bestaande informatie- en 
ondersteuningsmiddelen op het niveau van 
de Unie. Zij moeten er in dit verband voor 
zorgen dat bestaande of nieuwe organen op 
de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met de bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten, zoals Uw 
Europa, Solvit, Eures, Enterprise Europe 
Network en de Points of Single Contact.

(19) De lidstaten moeten synergieën 
bevorderen met bestaande instrumenten 
voor persoonlijke begeleiding, informatie 
en ondersteuning op het niveau van de 
Unie. Zij moeten er in dit verband voor 
zorgen dat bestaande of nieuwe organen op 
de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met de bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten, zoals
grensoverschrijdende partnerschappen 
voor grensarbeiders en werkgevers in het 
kader van Eures, Uw Europa, Solvit, 
Eures, Enterprise Europe Network en de 
Points of Single Contact.

Or. en

Amendement 74
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten synergieën 
bevorderen met bestaande informatie- en 
ondersteuningsmiddelen op het niveau van 
de Unie. Zij moeten er in dit verband voor 
zorgen dat bestaande of nieuwe organen op 

(19) De lidstaten moeten synergieën 
bevorderen met bestaande informatie- en 
ondersteuningsmiddelen op het niveau van 
de Unie. Zij moeten er in dit verband voor 
zorgen dat bestaande of nieuwe organen op 
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de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met de bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten, zoals Uw 
Europa, Solvit, Eures, Enterprise Europe 
Network en de Points of Single Contact.

de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met de bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten, zoals Uw 
Europa, Solvit, Eures, Enterprise Europe 
Network en de Points of Single Contact. 
Ook het contact, de coördinatie en de 
samenwerking tussen de betreffende 
organen aan weerszijden van de grens 
dienen bevorderd te worden.

Or. nl

Amendement 75
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De lidstaten moeten de dialoog met 
niet-gouvernementele organisaties en
tussen de sociale partners bevorderen om
verschillende vormen van discriminatie op 
grond van nationaliteit te bestrijden.

(20) De lidstaten moeten de dialoog tussen 
de sociale partners en met niet-
gouvernementele organisaties bevorderen 
om alle vormen van discriminatie op grond 
van nationaliteit te bestrijden.

Or. en

Amendement 76
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De lidstaten moeten de dialoog met
niet-gouvernementele organisaties en 
tussen de sociale partners bevorderen om 
verschillende vormen van discriminatie op 
grond van nationaliteit te bestrijden.

(20) De lidstaten moeten de dialoog met de 
sociale partners en met niet-
gouvernementele organisaties bevorderen 
om verschillende vormen van discriminatie 
op grond van nationaliteit te bestrijden.

Or. de
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Amendement 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De lidstaten moeten de dialoog met 
niet-gouvernementele organisaties en 
tussen de sociale partners bevorderen om 
verschillende vormen van discriminatie op 
grond van nationaliteit te bestrijden.

(20) De lidstaten moeten de dialoog met de 
sociale partners en met niet-
gouvernementele organisaties bevorderen 
om verschillende vormen van discriminatie 
op grond van nationaliteit te bestrijden.

Or. en

Amendement 78
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer 
toegankelijk maken voor werknemers uit 
andere lidstaten, voor werkgevers en voor 
andere belanghebbende partijen.

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
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maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen. Dit recht moet 
zonder onderscheid worden toegekend 
aan "permanente" werknemers, 
seizoenarbeiders, grensarbeiders of 
werknemers die arbeid in dienstverlening 
verrichten. De verstrekte informatie moet 
ook betrekking hebben op 
schijnzelfstandigen of pseudo 
gedetacheerde werknemers, teneinde hen 
te helpen om gebruik te maken van hun 
rechten en de meest kwetsbare 
werknemers te beschermen.

Or. en

Amendement 80
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten alle relevante 
informatie over huisvesting, 
ziekteverzekering, sociale en fiscale 
voordelen en nadelen voor de partner van 
de werknemer, belastingen en uitkeringen 
in verband met kinderverzorging en 
pensioenrechten ruimer beschikbaar 
maken en gemakkelijk toegankelijk in de 
relevante talen voor werknemers uit 
andere lidstaten, voor werkgevers en voor 
andere belanghebbende partijen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
betaalbare taalcursussen voor 
werknemers en hun gezinsleden 
beschikbaar zijn.

Or. en
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Amendement 81
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden en alle relevante 
informatie over huisvesting, 
ziektekostenverzekering, 
belastingverlichtingen en sociale bijstand 
ruimer toegankelijk maken voor 
werknemers uit andere lidstaten, voor 
werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen, in alle benodigde 
talen.

Or. de

Amendement 82
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
informatie over de arbeidsvoorwaarden en 
de afdwinging daarvan ruimer 
toegankelijk wordt gemaakt voor 
werknemers uit andere lidstaten, voor 
werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen. De lidstaten 
moeten desgevraagd dezelfde informatie 
verstrekken aan diegenen onder hun 
burgers die gebruik wensen te maken van 
hun recht om zich in een andere lidstaat 
te vestigen.

Or. de
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Amendement 83
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers en 
grensarbeiders uit andere lidstaten, voor 
werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen. Werknemers 
moeten in het bijzonder worden 
geïnformeerd over hun rechten en 
plichten in verband met migratie, 
immigratie en grensarbeid.

Or. nl

Amendement 84
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers, voor 
vakbonden en voor andere belanghebbende 
partijen.

Or. en

Amendement 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De lidstaten moeten desgevraagd 
informatie over het EU-recht van vrij 
verkeer verstrekken aan diegenen onder 
hun burgers die gebruik wensen te maken 
van hun recht om zich in een andere 
lidstaat te vestigen. Met het oog op een 
soepele informatieverschaffing worden de 
lidstaten aangemoedigd gebruik te maken 
van het Europees netwerk van nationale 
contactpunten.

Or. en

Amendement 86
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
gemakkelijk toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 ter beschikking kan 
worden gesteld van werkgevers, 
werknemers en andere personen. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
eenvoudig toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011, met inbegrip van 
informatie over de instellingen waaraan 
de taken zijn toevertrouwd waarnaar 
wordt verwezen in artikel 5, ter 
beschikking wordt gesteld aan werkgevers, 
werknemers en andere belanghebbenden. 
Deze informatie is ook gemakkelijk 
toegankelijk via Uw Europa en Eures.

Or. de

Amendement 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
gemakkelijk toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 ter beschikking kan 
worden gesteld van werkgevers, 
werknemers en andere personen. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
eenvoudig toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011, met inbegrip van 
informatie over de instellingen waaraan 
de taken zijn toevertrouwd waarnaar 
wordt verwezen in artikel 5, ter 
beschikking wordt gesteld aan werkgevers, 
werknemers en andere belanghebbenden. 
Deze informatie is ook gemakkelijk 
toegankelijk via Uw Europa en Eures.

Or. pl

Amendement 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
gemakkelijk toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 ter beschikking kan 
worden gesteld van werkgevers, 
werknemers en andere personen. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
eenvoudig toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011, met inbegrip van 
informatie over de instelling waaraan de 
taken zijn toevertrouwd waarnaar wordt 
verwezen in artikel 5, ter beschikking 
wordt gesteld aan werkgevers, werknemers 
en andere belanghebbenden. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

Or. en

Amendement 89
Ole Christensen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
gemakkelijk toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 ter beschikking kan 
worden gesteld van werkgevers, 
werknemers en andere personen. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
gemakkelijk toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 ter beschikking kan 
worden gesteld van werkgevers, 
vakbonden, werknemers en andere 
belanghebbende personen. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

Or. en

Amendement 90
Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat alle met de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 492/2011 en deze 
richtlijn belaste ambtenaren in alle 
lidstaten op identieke wijze op deze taak 
worden voorbereid. 

Or. ro

Amendement 91
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten (23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
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vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. Het aannemen of handhaven 
van gunstigere bepalingen moet overigens 
wel evenredig zijn met de sociaal-
economische situatie in de lidstaat in 
kwestie. Hiertoe moet de Commissie een 
aantal criteria en een methode vaststellen, 
alsook een duidelijke en transparante 
rechtvaardiging overleggen, onderbouwd 
met overtuigende argumenten en 
gegevens, met inbegrip van alle ter zake 
doende sociaal-economische indicatoren, 
betreffende de conclusie dat die 
bepalingen nodig zijn.  De criteria en de 
methode moeten van toepassing zijn op 
alle lidstaten. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

Or. en

Amendement 92
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
uitbreiden tot alle personen die in een 
andere lidstaat van de Europese Unie 
werken en hun families, ongeacht hun 
status, en worden daar zelfs toe 
aangemoedigd. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn dient niet als 
rechtvaardiging om de reeds in de lidstaten 
bestaande rechten te beknotten.

Or. en

Amendement 93
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
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bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende en mobiele 
werknemers uit de Unie te beschermen 
tegen discriminatie op grond van 
nationaliteit, verruimen tot het recht van 
alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

Or. en

Amendement 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit 
de Unie te beschermen tegen discriminatie 
op grond van nationaliteit, verruimen tot 
het recht van alle burgers van de Unie en 
hun familieleden die hun recht op vrij 
verkeer uitoefenen, op gelijke behandeling 
zonder discriminatie op grond van 
nationaliteit, dat gewaarborgd wordt door
artikel 21 VWEU en Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van 

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben EU-werknemers die in een 
andere lidstaat werken te beschermen 
tegen discriminatie op grond van 
nationaliteit, verruimen tot het recht van 
alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
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vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden. De uitvoering 
van de onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

Or. en

Amendement 95
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben mobiele werknemers uit de 
Unie (inclusief grensarbeiders) te 
beschermen tegen discriminatie op grond 
van nationaliteit, verruimen tot het recht 
van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

Or. nl
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Amendement 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) De lidstaten moeten ook wetten, 
regels en administratieve bepalingen 
vaststellen voor het elimineren van elke 
vorm van discriminatie en/of obstakels 
voor gelijke behandeling en vrij verkeer, 
zoals bedoeld in artikel 2.

Or. en

Amendement 97
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nadat voldoende tijd sinds de 
inwerkingtreding van de richtlijn is 
verstreken, moet de Commissie een verslag 
over de uitvoering van de richtlijn 
opstellen, waarin met name wordt 
geëvalueerd of het opportuun is een 
voorstel in te dienen om een betere 
handhaving van de wetgeving inzake het 
vrij verkeer te waarborgen.

(26) Nadat voldoende tijd sinds de 
inwerkingtreding van de richtlijn is 
verstreken, moet de Commissie een verslag 
over de uitvoering van de richtlijn 
opstellen, waarin met name wordt 
geëvalueerd of het opportuun is een 
voorstel in te dienen om een betere 
handhaving van de wetgeving inzake het 
vrij verkeer te waarborgen. Bij deze 
evaluatie moet een genderbewuste aanpak 
worden gehanteerd.

Or. en

Amendement 98
Thomas Händel
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Deze richtlijn respecteert de 
grondrechten en houdt zich aan de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de vrijheid van beroep en het recht 
om te werken (artikel 15), het recht op non-
discriminatie (artikel 21 en vooral lid 2 
over non-discriminatie op grond van 
nationaliteit), het recht op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie 
(artikel 28), rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31), het recht op vrijheid van 
verkeer en van verblijf (artikel 45) en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
recht en op een onpartijdig gerecht (artikel 
47). Ze moet in overeenstemming met die 
rechten en beginselen worden uitgevoerd.

(27) Deze richtlijn respecteert de 
grondrechten en houdt zich aan de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de vrijheid van vergadering en 
vereniging (artikel 12), de vrijheid van 
beroep en het recht om te werken (artikel 
15), het recht op non-discriminatie (artikel 
21 en vooral lid 2 over non-discriminatie 
op grond van nationaliteit), het recht op 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve actie (artikel 28), het recht op 
bescherming bij onredelijk ontslag 
(artikel 30), het recht op rechtvaardige en 
billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31), het recht op 
sociale zekerheid en sociale bijstand 
(artikel 34), het recht op vrijheid van 
verkeer en van verblijf (artikel 45) en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
recht en op een onpartijdig gerecht (artikel 
47). Ze moet in overeenstemming met die 
rechten en beginselen worden uitgevoerd.

Or. de

Amendement 99
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Deze richtlijn respecteert de 
grondrechten en houdt zich aan de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de vrijheid van beroep en het recht 
om te werken (artikel 15), het recht op non-

(27) Deze richtlijn respecteert de 
grondrechten en houdt zich aan de 
beginselen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de vrijheid van beroep en het recht 
om te werken (artikel 15), het recht op non-
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discriminatie (artikel 21 en vooral lid 2 
over non-discriminatie op grond van 
nationaliteit), het recht op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie 
(artikel 28), rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31), het recht op vrijheid van 
verkeer en van verblijf (artikel 45) en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
recht en op een onpartijdig gerecht (artikel 
47). Ze moet in overeenstemming met die 
rechten en beginselen worden uitgevoerd.

discriminatie (artikel 21 en vooral lid 1
over non-discriminatie op grond van 
geslacht en lid 2 over non-discriminatie op 
grond van nationaliteit), het recht op 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve actie (artikel 28), rechtvaardige 
en billijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden (artikel 31), het recht op 
vrijheid van verkeer en van verblijf (artikel 
45) en het recht op een doeltreffende 
voorziening in recht en op een onpartijdig 
gerecht (artikel 47). Ze moet in 
overeenstemming met die rechten en 
beginselen worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 100
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De bepalingen van de richtlijn 
respecteren de verschillende 
arbeidsmarktmodellen van de lidstaten, 
met inbegrip van de 
arbeidsmarktmodellen die door collectieve 
overeenkomsten worden gereguleerd;

Or. en

Amendement 101
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt bepalingen vast die de 
uniforme toepassing en handhaving in de 

Deze richtlijn stelt bepalingen vast die de 
uniforme toepassing en handhaving in de 
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praktijk vergemakkelijken van de rechten 
die worden verleend bij artikel 45 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en de artikelen 1 tot en met 
10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2011 betreffende het vrije verkeer 
van werknemers binnen de Unie.

praktijk vergemakkelijken van de rechten 
die worden verleend bij artikel 45 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en de artikelen 1 tot en met 
10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2011 betreffende het vrije verkeer 
van werknemers binnen de Unie, met 
inbegrip van grensarbeiders, in 
overeenstemming met de wetgeving van de 
Unie, zonder discriminatie op grond van 
woonplaats.

Or. en

Amendement 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stelt bepalingen vast die de 
uniforme toepassing en handhaving in de 
praktijk vergemakkelijken van de rechten 
die worden verleend bij artikel 45 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en de artikelen 1 tot en met 
10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2011 betreffende het vrije verkeer 
van werknemers binnen de Unie.

Deze richtlijn stelt bepalingen vast die de 
uniforme toepassing en handhaving in de 
praktijk vergemakkelijken van de rechten 
voor werknemers en hun families die 
binnen de Unie verhuizen, met inbegrip 
van de rechten die worden verleend bij 
artikel 45 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2011 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn biedt instrumenten om werknemers te helpen bij het opeisen en afdwingen van 
hun rechten. Dit moet gelden voor alle werknemers met dit soort problemen, ongeacht hun 
status, en het toepassingsgebied moet derhalve worden uitgebreid. Dit houdt in dat 
migrerende of mobiele werknemers met dit soort problemen terug kunnen grijpen op de 
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instrumenten in deze richtlijn.

Amendement 103
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van beloning en ontslag;

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van non-discriminatie op enige 
grond, beloning en ontslag;

Or. en

Amendement 104
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van beloning en ontslag;

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van beloning, ontslag en 
gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. en

Amendement 105
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van beloning en ontslag;

(b) arbeidsvoorwaarden, met name op het 
gebied van beloning, collectieve 
overeenkomsten en ontslag;
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Or. de

Amendement 106
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) rechten op de arbeidsplaats;

Or. en

Amendement 107
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) gezondheid en veiligheid op het 
werk;

Or. en

Amendement 108
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) toegang tot sociale en fiscale voordelen; (c) toegang tot sociale en fiscale voordelen, 
met inbegrip van sociale zekerheid;

Or. en
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Amendement 109
Thomas Händel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) toegang tot sociale zekerheid;

Or. de

Amendement 110
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) toegang tot sociale zekerheid, 
inclusief gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 111
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) toetreding tot vakorganisaties; (d) toetreding tot vakorganisaties en 
andere met arbeid verband houdende 
organisaties;

Or. en
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Amendement 112
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) toetreding tot vakorganisaties; (d) toetreding tot vakorganisaties en 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve maatregelen;

Or. de

Amendement 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) toegang tot opleidingen; (e) recht op opleidingen;

Or. en

Amendement 114
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) toegang tot opleidingen; (e) toegang tot opleidingen en
vervolgonderwijs;

Or. de

Amendement 115
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) toegang tot onderwijs voor de kinderen 
van werknemers.

(g) toegang tot onderwijs, met inbegrip 
van voor- en vroegschoolse educatie en 
opvang, voor de kinderen van werknemers.

Or. en

Amendement 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) toegang tot 
arbeidsbemiddelingsdiensten;

Or. en

Amendement 117
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) middelen en programma’s ter 
bevordering van integratie en mobiliteit;

Or. de

Amendement 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) recht op sociale bescherming;

Or. en

Amendement 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtlijn is van toepassing op alle 
burgers van de Unie die voor werk naar 
een andere lidstaat verhuizen of daar 
wonen, en op hun familieleden.

Or. en

Amendement 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Deze richtlijn is van toepassing op 
werknemers die gebruik maken van het
recht op vrij verkeer van werknemers, met 
inbegrip van vast personeel, seizoens- en 
grensarbeiders, en van dienstverleners. 
De richtlijn is ook van toepassing op 
schijnzelfstandigen en pseudo 
gedetacheerde werknemers.
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Or. en

Amendement 121
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is. 
Werknemers ontvangen controleerbare, 
gemakkelijk te begrijpen salarisstrookjes 
en overzichten met het aantal gewerkte 
uren.

Or. de

Amendement 122
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
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werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

werknemers en hun familieleden, ongeacht 
hun status, die van oordeel zijn dat zij het 
slachtoffer zijn of geworden zijn van 
discriminatie of ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen met 
betrekking tot het vrije verkeer, 
waaronder uit hoofde van artikel 45 van 
het Verdrag en de artikelen 1 tot en met 10 
van Verordening (EU) nr. 492/2011 te 
doen naleven, zelfs als de verhouding 
waarin de discriminatie zou hebben 
plaatsgehad beëindigd is.

Or. en

Amendement 123
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die, 
omdat zij officieel in de Unie woonachtig 
zijn, van oordeel zijn dat zij het slachtoffer 
zijn of geworden zijn van 
ongerechtvaardigde beperkingen van hun 
recht op vrij verkeer of die zich 
onrechtvaardig behandeld voelen omdat 
het beginsel van gelijke behandeling niet 
op hen is toegepast, juridische en/of 
administratieve procedures – met inbegrip 
van verzoeningsprocedures, wanneer zij 
dat raadzaam achten – kunnen inroepen om 
de verplichtingen uit hoofde van artikel 45 
van het Verdrag en de artikelen 1 tot en 
met 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 
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zou hebben plaatsgehad beëindigd is. te doen naleven, zelfs als de verhouding 
waarin de discriminatie zou hebben 
plaatsgehad beëindigd is.

Or. fr

Amendement 124
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen, met inbegrip van dubbele
belastingheffing, van hun recht op vrij 
verkeer of die zich onrechtvaardig 
behandeld voelen omdat het beginsel van 
gelijke behandeling niet op hen is 
toegepast, juridische en/of administratieve 
procedures – met inbegrip van 
verzoeningsprocedures, wanneer zij dat 
raadzaam achten – kunnen inroepen om de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 45 
van het Verdrag en de artikelen 1 tot en 
met 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 
te doen naleven, zelfs als de verhouding 
waarin de discriminatie zou hebben 
plaatsgehad beëindigd is.

Or. en

Amendement 125
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers, met inbegrip van 
grensarbeiders, en hun familieleden die 
van oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn 
of geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is. De 
lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
werknemers er niet van weerhouden hun 
rechten in het kader van gerechtelijke 
en/of administratieve procedures uit te 
oefenen.

Or. de

Amendement 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers en hun familieleden die van 
oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn of 
geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
juridische en/of administratieve procedures 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
werknemers, met inbegrip van 
grensarbeiders, en hun familieleden die 
van oordeel zijn dat zij het slachtoffer zijn 
of geworden zijn van ongerechtvaardigde 
beperkingen van hun recht op vrij verkeer 
of die zich onrechtvaardig behandeld 
voelen omdat het beginsel van gelijke 
behandeling niet op hen is toegepast, 
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– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

juridische en/of administratieve procedures 
– met inbegrip van verzoeningsprocedures, 
wanneer zij dat raadzaam achten – kunnen 
inroepen om de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven, zelfs 
als de verhouding waarin de discriminatie 
zou hebben plaatsgehad beëindigd is.

Or. en

Amendement 127
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten ontwikkelen 
informatiesystemen, of passen bestaande 
informatiesystemen aan, om ervoor te 
zorgen dat werknemers en hun 
familieleden, ongeacht hun talenkennis, 
op de hoogte worden gesteld van hun 
rechten, het bestaan van 
bijstandstructuren, en hun mechanismen 
en procedures.

Or. en

Amendement 128
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werknemers die juridische en/of 
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administratieve procedures aanhangig 
maken, door hun werkgever in reactie 
hierop niet slechter worden behandeld.

Or. en

Amendement 129
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten zorgen er 
overeenkomstig de nationale wetgeving en 
praktijken voor dat de nodige 
mechanismen beschikbaar zijn, opdat 
werknemers de prestaties waarop zij recht 
hebben, kunnen invorderen en 
ontvangen, en/of dat zij zich hiertoe door 
derden kunnen laten vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat in doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties wordt voorzien 
voor ongerechtvaardigde beperkingen van 
het recht op vrij verkeer en van het 
beginsel van gelijke behandeling.

Or. en
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Amendement 131
Traian Ungureanu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken. In het tegenovergestelde geval 
moeten passende sancties worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 132
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk
maken.

2. Deze termijnen zijn zodanig dat niet 
geacht kan worden dat zij de uitoefening 
van de uit hoofde van het EU-recht 
verleende rechten nagenoeg onmogelijk of 
veel moeilijker maken.

Or. de
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Amendement 133
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

2. Deze termijnen zijn zodanig dat
gewaarborgd is dat de rechten binnen een 
passende tijdspanne kunnen worden 
uitgeoefend. Deze termijnen zijn zodanig 
dat niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

Or. de

Amendement 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.

Or. en

Amendement 135
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

2. De bepalingen van artikel 3 zijn van 
toepassing onverminderd de nationale 
voorschriften met betrekking tot de 
termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

Or. en

Amendement 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om de handhaving van de rechten 
die de wetgeving van de Unie toekent te 
vergemakkelijken, hebben werknemers 
het recht van hun werkgevers een 
controleerbaar, gemakkelijk te begrijpen 
salarisstrookje te ontvangen. De lidstaten 
stellen uniforme vereisten vast voor de 
vorm en de inhoud van de salarisstrookjes 
in kwestie.

Or. de

Amendement 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om de handhaving van de rechten 
die de wetgeving van de Unie toekent te 
vergemakkelijken, hebben werknemers 
het recht van hun werkgevers een 
overzicht van het aantal gewerkte uren te 
ontvangen. In het geval van gerechtelijke 
procedures tussen de werkgever en de 
werknemer rust de bewijslast met 
betrekking tot de overzichten met het 
aantal gewerkte uren bij de werkgever.

Or. de

Amendement 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Om de handhaving van de 
rechten die de wetgeving van de Unie 
toekent te vergemakkelijken, stellen de 
lidstaten wettelijke bepalingen vast waarin 
staat dat werknemers recht hebben op 
vergoeding van de kosten die zij maken
voor het verwerven van de informatie die 
nodig is om hun rechten vast te stellen, 
met name de kosten voor adviezen, 
reiskosten en tolkenkosten.

Or. de

Amendement 139
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Actie van verenigingen, organisaties of 
andere rechtspersonen

Actie van vakbonden, verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen

Or. en

Amendement 140
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, vakbonden, organisaties of 
andere rechtspersonen die er 
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
rechtmatig belang bij hebben ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn 
worden nageleefd, namens of ten behoeve 
van werknemers en hun familieleden, in 
voorkomend geval met hun instemming,
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

Or. de

Amendement 141
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
vakbonden, verenigingen, organisaties of 
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rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

andere rechtspersonen die er 
overeenkomstig hun nationale wetgeving, 
collectieve overeenkomsten of nationale 
praktijken rechtmatig belang bij hebben 
ervoor te zorgen dat de bepalingen van 
deze richtlijn worden nageleefd, namens 
een collectief belang of namens of ten 
behoeve van werknemers en hun 
familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

Or. en

Motivering

Vakbonden, verenigingen, organisaties en andere rechtspersonen moeten namens of ter 
ondersteuning van een werknemer gerechtelijke of administratieve procedures kunnen 
aanspannen, ongeacht de toestemming van de werknemer. Collectieve overeenkomsten -
waarmee in sommige lidstaten de arbeidsmarkt wordt gereguleerd - worden gesloten tussen 
sociale partners die de overeenkomstsluitende partijen zijn en derhalve het recht moeten 
hebben om hun belangen te verdedigen, ongeacht de toestemming van de werknemer.

Amendement 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
van artikel 45 van het Verdrag en de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden, tenzij de betrokken 
personen hiertegen bezwaar maken,
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit hoofde 
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artikelen 1 tot en met 10 van Verordening
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

van artikel 45 van het Verdrag en de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening
(EU) nr. 492/2011 te doen naleven.

Or. en

Motivering

Groepsclaims worden aanzienlijk beperkt indien, onder bepaalde omstandigheden, 
individuele werknemers die naar hun eigen land zijn teruggekeerd niet kunnen worden 
geïdentificeerd. De bepaling met betrekking tot instemming moet derhalve worden beperkt.

Amendement 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures
kunnen opstarten om de rechten uit 
hoofde van artikel 45 van het Verdrag en 
de artikelen 1 tot en met 10 van 
Verordening (EU) nr. 492/2011 te doen 
naleven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving en praktijken
rechtmatig belang bij hebben ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn 
worden nageleefd, het recht hebben om
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures
op te starten om de rechten uit hoofde van 
artikel 45 VWEU en de artikelen 1 tot en 
met 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 
te doen naleven.

Or. en

Amendement 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
verenigingen en organisaties bij de 
voorbereiding en follow-up van 
groepsclaims onbeperkte toegang hebben 
tot de betrokken werknemers.

Or. en

Amendement 145
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing onverminderd de 
nationale voorschriften met betrekking tot 
de termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

2. De bepalingen van artikel 4 zijn van 
toepassing onverminderd de nationale 
voorschriften met betrekking tot de 
termijnen voor de handhaving van die 
rechten. Deze termijnen zijn zodanig dat 
niet geacht kan worden dat zij de 
uitoefening van de uit hoofde van het EU-
recht verleende rechten nagenoeg 
onmogelijk of buitensporig moeilijk 
maken.

Or. en

Amendement 146
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
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familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt. De lidstaten zorgen ervoor 
dat het orgaan uitsluitend de belangen 
van werknemers dient en geen 
belangenconflict heeft met economische 
of andere doelstellingen.

Or. de

Amendement 147
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat deze organen tijdens alle stadia 
van het proces een genderbewuste aanpak 
hanteren. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

alle werknemers, ongeacht hun status 
voor, tijdens of na de mobiliteit, niet-
discriminerende toegang tot deze organen 
hebben. Deze organen kunnen deel 
uitmaken van nationale agentschappen die 
soortgelijke doelstellingen nastreven maar 
zich ook voor de bestrijding van 
discriminatie op andere gronden inzetten.
In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat 
de nieuwe of bestaande organen voldoende 
middelen krijgen om de extra taken uit te 
voeren zonder dat de uitvoering van al 
bestaande taken in het gedrang komt.

Or. en

Motivering

Ter vereenvoudiging: indien dergelijke structuren worden opgezet, moeten ze openstaan voor 
alle betrokken werknemers, ongeacht of ze onder overgangsregelingen vallen, dan wel 
uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers zijn - mits ze mobiel zijn, krijgen ze toegang.

Amendement 148
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 

1. De lidstaten wijzen een of meerdere
organen aan om de gelijke behandeling van 
alle werknemers of hun familieleden 
zonder discriminatie op grond van 
nationaliteit te bevorderen, te analyseren, te 
monitoren en te ondersteunen en zij treffen 
de nodige regelingen voor het functioneren 
van een dergelijke structuur, een dergelijk 
orgaan of dergelijke organen. Deze 
organen kunnen deel uitmaken van 
nationale agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
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organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

Or. fr

Amendement 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van bestaande
nationale agentschappen of organen die 
soortgelijke doelstellingen nastreven maar 
zich ook voor de bestrijding van 
discriminatie op andere gronden inzetten.
In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat 
de bestaande organen voldoende middelen 
krijgen om de extra taken uit te voeren, 
opdat alle functies van het orgaan 
doeltreffend en adequaat worden 
waargenomen en met name de uitvoering 
van al bestaande taken niet in het gedrang 
komt.

Or. en

Amendement 150
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 
zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen
kunnen deel uitmaken van bestaande
nationale agentschappen of organen die 
soortgelijke doelstellingen nastreven maar 
zich ook voor de bestrijding van 
discriminatie op andere gronden inzetten.
In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat 
de bestaande organen voldoende middelen 
krijgen om de extra taken uit te voeren 
zonder dat de uitvoering van al bestaande 
taken in het gedrang komt. Op grond van 
de bepalingen van hun nationale 
wetgeving geven de lidstaten de niet-
gouvernementele organen de taak om de 
slachtoffers van discriminatie bij te staan.

Or. de

Amendement 151
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
organen onder meer bevoegd zijn om:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegdheden van deze organen geen 
afbreuk doen aan de nationale taken, 
praktijken of bevoegdheden die reeds door 
de sociale partners zijn uitgevoerd:

Or. en
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Amendement 152
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onverminderd de rechten van 
werknemers of hun familieleden en van de 
in artikel 4 vermelde verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen 
onafhankelijk juridisch en/of ander advies 
te verstrekken aan werknemers of hun 
familieleden bij de afwikkeling van hun 
klachten;

(a) onverminderd de rechten van 
werknemers of hun familieleden en van de 
in artikel 4 vermelde verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen 
onafhankelijk juridisch en/of ander advies 
te verstrekken, in overeenstemming met 
nationale wetgeving en praktijken, aan 
werknemers of hun familieleden bij de 
afwikkeling van hun klachten;

Or. en

Amendement 153
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
discriminatie op grond van nationaliteit;

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar
en onafhankelijke analyses te verrichten 
van (in)discriminatie op grond van 
nationaliteit c.q. op grond van woonplaats 
in het geval van grensarbeiders. Ook dient 
per lidstaat in kaart te worden gebracht 
welke functies voorbehouden zijn aan 
nationaliteit;

Or. nl

Amendement 154
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
discriminatie op grond van nationaliteit;

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
discriminatie op grond van nationaliteit en 
in combinatie met discriminatie op basis 
van enige andere grond;

Or. en

Amendement 155
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onafhankelijke verslagen te publiceren 
en aanbevelingen te doen over alle 
mogelijke kwesties in verband met 
discriminatie;

(c) onafhankelijke verslagen te publiceren 
en aanbevelingen te doen over alle 
mogelijke kwesties in verband met
dergelijke discriminatie en andere vormen 
van discriminatie die hiermee direct of 
indirect verband houden (zoals 
discriminatie op grond van geslacht);

Or. en

Motivering

Vrouwen worden vaak geconfronteerd met dubbele discriminatie wanneer zij buiten hun 
lidstaat van herkomst werken. Grensoverschrijdende kwesties zijn vaak van invloed op het 
recht op moederschapsverlof en rechten op het gebied van ziekteverlof en verlof om 
gezinsredenen. Hier moet rekening mee worden gehouden.

Amendement 156
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) jonge afgestudeerden en studenten 
in het laatste jaar van hun opleiding 
voorlichting te geven over hun rechten 
wanneer ze in het buitenland werken;

Or. en

Amendement 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) onverminderd de rechten van 
werknemers of hun familieleden en van de 
in artikel 4 vermelde verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen 
onafhankelijk juridisch en/of ander advies 
te verstrekken aan werknemers of hun 
familieleden bij de afwikkeling van hun 
klachten;

(h) onverminderd de rechten van 
werknemers of hun familieleden en van de 
in artikel 4 vermelde verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen 
onafhankelijk juridisch en/of ander advies
inzake alle aspecten van de nationale 
arbeidswetgeving te verstrekken aan 
werknemers of hun familieleden bij de 
afwikkeling van hun klachten;

Or. de

Amendement 158
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met 
de bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 

3. De lidstaten moeten bestaande of nieuwe 
organen aanmoedigen om gebruik te 
maken van en samen te werken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
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Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

Or. en

Amendement 159
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact. De lidstaten zorgen er ook 
voor dat bestaande of nieuwe organen op 
de hoogte zijn van, gebruikmaken van en 
samenwerken met bestaande informatie-
en ondersteuningsdiensten die worden 
aangeboden door de vakbonden, 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen.

Or. en

Amendement 160
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen, met inbegrip van door 
vakbonden en ngo's opgerichte organen,
op de hoogte zijn van, gebruikmaken van 
en samenwerken met de bestaande 
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de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

informatie- en ondersteuningsdiensten op 
het niveau van de Unie, zoals Uw Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
en de Points of Single Contact.

Or. de

Amendement 161
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact. De lidstaten waarborgen 
de samenwerking met bestaande, door 
sociale partners, ngo's of andere 
belanghebbende rechtspersonen 
aangeboden informatie- en 
ondersteuningsdiensten. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de arbeidsinspecties 
worden betrokken bij deze samenwerking 
en dit proces en waarborgen dat de 
uitwisseling van praktijken en informatie 
tussen de arbeidsinspecties hiervan 
integraal onderdeel uitmaakt.

Or. en

Amendement 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat deze
organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op nationaal 
niveau via contactpunten en op het niveau 
van de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, 
Eures, Enterprise Europe Network, de 
Points of Single Contact en het Europees 
netwerk van nationale contactpunten. De 
lidstaten waarborgen tevens de 
samenwerking met bestaande, door 
sociale partners en ngo's aangeboden 
informatie- en ondersteuningsdiensten.

Or. en

Amendement 163
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat wanneer de taken als bedoeld in 
artikel 5, lid 1, en artikel 5, lid 2, aan 
meer dan één orgaan worden toegewezen, 
de verantwoordelijkheden van deze 
organen op adequate wijze worden 
gedefinieerd.

Or. en

Amendement 164
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer meer dan één orgaan 
belast is met de uitvoering van de taken 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, 
leden 1 en 2, zorgen de lidstaten voor de 
coördinatie van en samenwerking tussen 
deze organen teneinde overlapping van 
bevoegdheden of hiaten in de 
bevoegdheden te voorkomen.

Or. nl

Amendement 165
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dialoog Belangenbehartiging en dialoog

Or. en

Amendement 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de dialoog met de 
sociale partners en aangewezen niet-
gouvernementele organisaties die er –
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en gebruiken – rechtmatig belang bij 
hebben bij te dragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van nationaliteit 
met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling.

De lidstaten brengen een dialoog tot stand
met de sociale partners en aangewezen 
niet-gouvernementele organisaties die er –
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en gebruiken – rechtmatig belang bij 
hebben bij te dragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van nationaliteit 
met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling.



AM\1004217NL.doc 81/96 PE519.521v02-00

NL

Or. en

Amendement 167
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de dialoog met de 
sociale partners en aangewezen niet-
gouvernementele organisaties die er –
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en gebruiken – rechtmatig belang bij 
hebben bij te dragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van nationaliteit
met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling.

De lidstaten bevorderen en ondersteunen
de dialoog met de betrokken niet-
gouvernementele organisaties, 
vertegenwoordigende organen en de
sociale partners die er – overeenkomstig 
hun nationale wetgeving en gebruiken –
rechtmatig belang bij hebben bij te dragen 
aan de bestrijding van discriminatie op 
grond van nationaliteit en de bevordering
van het beginsel van gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 168
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de dialoog met de 
sociale partners en aangewezen niet-
gouvernementele organisaties die er –
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en gebruiken – rechtmatig belang bij 
hebben bij te dragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van nationaliteit 
met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 

Or. en
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Amendement 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de dialoog met de 
sociale partners en aangewezen niet-
gouvernementele organisaties die er –
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en gebruiken – rechtmatig belang bij 
hebben bij te dragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van nationaliteit 
met het oog op het bevorderen van het 
beginsel van gelijke behandeling.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 170
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
ter ondersteuning van gelijke behandeling 
zich inzet voor de actieve bevordering van 
de belangenbehartiging en dat 
werknemers en hun familieleden die hun 
recht op vrij verkeer uitoefenen, zich 
bewust zijn van hun rechten en deze 
kunnen uitoefenen.

Or. en

Amendement 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vergemakkelijken en 
ondersteunen de organisatie van 
werknemers uit andere lidstaten, vooral 
van kwetsbare groepen die buiten de 
officiële structuren werken, zoals 
seizoensarbeiders, huishoudelijk 
personeel of sekswerkers. De lidstaten 
geven deze werknemers tevens 
voorlichting over de mogelijkheden om lid 
te worden van een vakbond en zij 
vergemakkelijken de erkenning van een 
vakbondslidmaatschap in een andere 
lidstaat.

Or. en

Amendement 172
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Overkoepelende regeling voor mobiele 

werknemers
1. Met het oog op een volledige benutting 
van de arbeidsmarkt en de 
vergemakkelijking van de mobiliteit van 
EU-burgers en -inwoners, neemt de 
Commissie een optionele, vrijwillige, 
individuele en overkoepelende "29ste 
regeling" ter aanvulling van nationale 
socialezekerheidsstelsels in overweging;
2. De Commissie stelt minimumvereisten 
voor deze "29ste regeling" vast.
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Or. en

Amendement 173
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betrokkenen op hun grondgebied via alle 
passende middelen adequate informatie 
krijgen over de uit hoofde van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen tezamen 
met de reeds van kracht zijnde relevante 
bepalingen van de artikelen 1 tot en met 10 
van Verordening (EU) nr. 492/2011.

1. De lidstaten zorgen er in de toekomst 
voor dat alle betrokkenen op hun 
grondgebied persoonlijk op de hoogte 
worden gebracht van de uit hoofde van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
tezamen met de reeds van kracht zijnde 
relevante bepalingen van de artikelen 1 tot 
en met 10 van Verordening (EU) nr. 
492/2011.  Dit vindt plaats in het kader 
van het Eures-netwerk en met deelname 
van de sociale partners, waarbij de 
relevante informatie op een zo duurzaam 
mogelijke manier wordt verspreid en 
waarbij zoveel mogelijk mensen worden 
bereikt. Voor wat de inhoud, vorm en 
verspreidingsmethode betreft, moet de 
informatie worden afgestemd op de 
doelgroepen en derhalve begrijpelijk, 
gemakkelijk toegankelijk en exhaustief 
zijn.

Or. de

Amendement 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betrokkenen op hun grondgebied via alle 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
betrokkenen op hun grondgebied, ongeacht 
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passende middelen adequate informatie 
krijgen over de uit hoofde van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen tezamen 
met de reeds van kracht zijnde relevante 
bepalingen van de artikelen 1 tot en met 10 
van Verordening (EU) nr. 492/2011.

de status van het individu, via alle 
passende middelen adequate informatie 
krijgen, niet alleen over de uit hoofde van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
tezamen met de reeds van kracht zijnde 
relevante bepalingen van de artikelen 1 tot 
en met 10 van Verordening (EU) nr. 
492/2011, maar ook over het brede scala 
aan andere regels in verband met sociale 
zekerheid, met inbegrip van 
gezinstoelagen, rechten op het werk, 
arbeidsvoorwaarden, belastingen, 
erkenning van de familie en het leren van 
talen die belangrijk zijn voor de 
werknemers en hun familieleden.

Or. en

Amendement 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de relevante informatie 
op een zo duurzaam mogelijke manier 
wordt verspreid en zoveel mogelijk 
mensen bereikt. De inhoud, vorm en 
verspreidingsmethode worden afgestemd 
op de betrokken werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

Or. de

Amendement 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers aan 
werkzoekenden, mobiele werknemers en 
werkgevers, teneinde de vrijwillige 
geografische mobiliteit van werknemers 
op een eerlijke basis te bevorderen en bij 
te dragen aan een hoog niveau van 
kwaliteitsbanen. Deze informatie dient via 
individuele advisering te worden verstrekt 
en is ook gemakkelijk toegankelijk via Uw 
Europa en Eures.

Or. en

Amendement 177
Thomas Händel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere,
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie in diverse talen over de 
rechten uit hoofde van het EU-recht 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers. Deze informatie is ook 
gemakkelijk toegankelijk via Uw Europa 
en Eures. Dit geldt zowel voor de lidstaat 
van herkomst als voor de lidstaat waar de 
werknemer werkzaam is.

Or. de

Amendement 178
Danuta Jazłowiecka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers, 
beroepsprocedures en contactpunten, op 
een gebruiksvriendelijke manier en in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm, ook voor 
mensen met handicaps. Deze informatie
moet beschikbaar zijn via één nationale 
officiële website en andere geschikte 
middelen, zoals folders, en is ook 
gemakkelijk toegankelijk via Uw Europa 
en Eures.

Or. en

Amendement 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken via de 
nationale contactpunten heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve, 
actuele en meertalige informatie over de 
rechten uit hoofde van het EU-recht 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers alsmede over de beschikbare 
instrumenten op het gebied van 
rechtsbescherming en schadevergoeding.
De lidstaten worden tevens aangemoedigd 
meertalige websites op te zetten met 
daarop informatie over het vrije verkeer 
van werknemers. Bij de keuze van de 
beschikbare talen moeten de lidstaten in 
de eerste plaats rekening houden met de 
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bevolkingsgroepen die het sterkst zijn 
vertegenwoordigd onder de mobiele 
werknemers in een bepaald land. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

Or. pl

Amendement 180
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken via de 
nationale contactpunten heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve, 
actuele en meertalige informatie over de 
rechten uit hoofde van het EU-recht 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers alsmede over de beschikbare 
instrumenten op het gebied van 
rechtsbescherming en schadevergoeding.
De lidstaten worden tevens aangemoedigd 
een meertalige website op te zetten met 
daarop informatie over het vrije verkeer 
van werknemers. De informatie op deze 
website moet verbonden worden met de 
informatie over de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels. Deze informatie 
is ook gemakkelijk toegankelijk via Uw 
Europa en Eures. Ook het contact, de 
coördinatie en de samenwerking tussen de 
betreffende contactpunten of organen aan 
weerszijden van de grens dienen 
bevorderd te worden.

Or. nl

Amendement 181
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers alsmede 
over de instrumenten op het gebied van 
bescherming en schadevergoeding met 
betrekking tot deze rechten. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

Or. en

Amendement 182
Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en 
actuele informatie in alle officiële talen 
van de Europese Unie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

Or. ro

Amendement 183
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten brengen informatie 
over verdere nationale bepalingen die van 
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belang zijn voor de werknemers en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, onder de aandacht van de 
betrokken personen.

Or. en

Amendement 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten verstrekken 
desgevraagd aan degenen onder hun 
burgers die gebruik wensen te maken van 
hun recht om zich in een ander lidstaat te 
vestigen, heldere, gemakkelijk 
toegankelijke, exhaustieve en actuele 
informatie over de rechten van EU-
werknemers op vrij verkeer.

Or. en

Amendement 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IV bis Toezicht op de naleving

Or. en

Amendement 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Sancties

De lidstaten stellen regels vast om 
inbreuken op de nationale bepalingen uit 
hoofde van deze richtlijn en Verordening 
nr. 492/2011 te bestraffen en nemen de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat deze regels worden toegepast en 
nageleefd. De vastgestelde sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [omzettingsdatum] 
van deze bepalingen in kennis. Zij delen 
eventuele latere wijzigingen van de 
bepalingen onmiddellijk mee.

Or. en

Amendement 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Arbeidsinspecties

De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
controles en toezichtsmechanismen 
worden ingesteld en dat doeltreffende en 
adequate inspecties op hun grondgebied 
worden uitgevoerd om te controleren en 
erop toe te zien dat de bepalingen en 
regels van Verordening nr. 492/2011 
worden nageleefd en de correcte 
toepassing en handhaving ervan wordt 
gewaarborgd.
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Or. en

Amendement 188
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen bepalingen 
vaststellen of handhaven die voor de 
bescherming van het beginsel van gelijke 
behandeling gunstiger zijn dan die van 
deze richtlijn.

1. De lidstaten mogen bepalingen 
vaststellen of handhaven die voor de 
bescherming van het beginsel van gelijke 
behandeling gunstiger zijn dan die van 
deze richtlijn. De lidstaten worden 
verzocht het toepassingsgebied van 
procedurele rechten uit te breiden tot alle 
betrokken werknemers en hun families, 
ongeacht of het gaat om vrij verkeer op 
grond van artikel 45 of andere vormen 
van arbeidsmigratie.

Or. en

Amendement 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
bevoegdheden van de in artikel 5 vermelde 
structuren en organen voor de bevordering, 
de analyse, de monitoring en de 
ondersteuning van de gelijke behandeling 
van alle werknemers of hun familieleden 
zonder discriminatie op grond van 
nationaliteit worden verruimd tot het recht 
op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit ten 
behoeve van alle EU-burgers en hun 

2. De lidstaten bepalen dat de 
bevoegdheden van de in artikel 5 vermelde 
structuren en organen voor de bevordering, 
de analyse, de monitoring en de 
ondersteuning van de gelijke behandeling 
van alle werknemers of hun familieleden 
zonder discriminatie op grond van 
nationaliteit worden verruimd tot het recht 
op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit ten 
behoeve van alle EU-burgers en hun 
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familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, dat gewaarborgd wordt door 
artikel 21 VWEU en Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden.

familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, dat gewaarborgd wordt door 
artikel 21 VWEU en Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden.

Or. en

Amendement 190
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
bevoegdheden van de in artikel 5 vermelde 
structuren en organen voor de bevordering, 
de analyse, de monitoring en de 
ondersteuning van de gelijke behandeling 
van alle werknemers of hun familieleden 
zonder discriminatie op grond van 
nationaliteit worden verruimd tot het recht 
op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit ten 
behoeve van alle EU-burgers en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, dat gewaarborgd wordt door 
artikel 21 VWEU en Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
bevoegdheden van de in artikel 5 vermelde 
structuren en organen voor de bevordering, 
de analyse, de monitoring en de 
ondersteuning van de gelijke behandeling 
van alle werknemers of hun familieleden 
zonder discriminatie op grond van 
nationaliteit worden verruimd tot 
grensarbeiders en andere werknemers 
alsmede tot het recht op gelijke 
behandeling zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit ten behoeve van alle EU-
burgers en hun familieleden die hun recht 
op vrij verkeer uitoefenen, dat 
gewaarborgd wordt door artikel 21 VWEU 
en Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden.

Or. en
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Amendement 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De door de lidstaten toegekende 
bevoegdheden van de structuren en 
organen als bedoeld in artikel 5 worden 
verruimd tot gedetacheerde werknemers 
zoals vastgelegd in Richtlijn 96/71/EG.

Or. en

Amendement 192
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn met het oog op het indienen –
indien nodig – van de nodige 
amendementen.

Uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn met het oog op het indienen –
indien nodig – van de nodige 
amendementen of wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 193
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verslag besteedt de Commissie extra 
aandacht aan de moeilijkheden die jonge 
afgestudeerden kunnen ondervinden 
wanneer zij binnen de Unie naar het 
buitenland verhuizen, zowel voor een 
vaste periode als voor een tijdelijke 
functie.

Or. en

Amendement 194
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verslag besteedt de Commissie extra 
aandacht aan de moeilijkheden die jonge 
afgestudeerden kunnen ondervinden 
wanneer zij binnen de Unie naar het 
buitenland verhuizen.

Or. en

Amendement 195
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert tevens een analyse uit 
van de moeilijkheden die echtgenoten van 
werknemers kunnen ondervinden indien 
deze echtgenoten onderdanen uit derde 
landen zijn.

Or. en
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Amendement 196
Phil Bennion

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert tevens een analyse uit 
van de moeilijkheden die echtgenoten van 
werknemers kunnen ondervinden indien 
deze echtgenoten onderdanen uit derde 
landen zijn.

Or. en


