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Ändringsförslag 24
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
en grundläggande frihet för EU-
medborgare och en av den inre 
unionsmarknadens hörnstenar som 
fastställs i artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillämpningen av denna frihet utvecklas 
ytterligare i unionsrätten som syftar till att 
garantera fullt utövande av de rättigheter 
som tilldelas unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar.

(1) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
en grundläggande frihet och rättighet för 
EU-medborgare och en av den inre 
unionsmarknadens hörnstenar som 
fastställs i artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
Rättigheter kopplade till den fria 
rörligheten för arbetstagare bör gälla alla 
berörda personer, oavsett deras status. 
Tillämpningen av denna frihet utvecklas 
ytterligare i unionsrätten som syftar till att 
garantera fullt utövande av de rättigheter 
som tilldelas unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar. Det är mycket viktigt 
att se till att denna grundläggande frihet 
alltid beaktar jämställdhetsprincipen och 
främjandet av lika möjligheter i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 25
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta från områden med hög arbetslöshet

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta till områden där det råder brist på 
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till områden där det råder brist på 
arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 26
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta från områden med hög arbetslöshet
till områden där det råder brist på 
arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta till områden där det råder brist på 
arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 27
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Frivillig rörlighet inom unionen bör 
uppmuntras. Arbetskraftens fria rörlighet 
får dock inte leda till kompetensflykt på 
grund av bristen på framtidsutsikter i 
ursprungslandet. En sådan 
kompetensflykt är ingen beständig lösning 
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på krisen och massarbetslösheten.

Or. de

Ändringsförslag 28
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster 
i en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Skyddet mot diskriminering 
ska även gälla gränsarbetare, vars 
arbetsort och bostadsort ligger i olika 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
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arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster 
i en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Rättigheter som rör 
förfaranden och efterlevnad är ett viktigt 
instrument som gör det möjligt för 
medborgarna att hävda sina rättigheter 
och bör därför gälla alla medborgare som 
flyttar inom unionen, oavsett deras status 
eller huruvida de flyttar till en annan 
medlemsstat enligt artikel 45 eller andra 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster 
i en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet, vilket även 
inbegriper gränsarbetare, i enlighet med 
unionens lagstiftning, utan 
diskriminering på grund av hemvist, när 
det gäller anställning, lön och andra 
arbetsvillkor genom att garantera deras 
likabehandling i förhållande till 
medlemsstatens egna medborgare.
Likabehandlingen av arbetstagare måste 
alltid respekteras i enlighet med gällande 
regelverk i den berörda medlemsstaten, 
oavsett om dessa regler ingår i nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal. Den fria 
rörligheten för arbetstagare får aldrig tas 
till intäkt för ojämlik behandling. Den fria 
rörligheten för arbetstagare ska skiljas från 
friheten att tillhandahålla tjänster som 
innefattar att företag har rätt att 
tillhandahålla tjänster i en annan 
medlemsstat och i detta syfte tillfälligt 
sända ut (utstationera) sina anställda till 
den andra medlemsstaten för att där utföra 
nödvändiga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 3



PE519.521v02-00 8/92 AM\1004217SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.
Samtidigt bör diskrimineringen inte 
betraktas i ekonomiska termer. Den fria 
rörligheten för arbetstagare bör betraktas 
mot bakgrund den inre marknadens 
behov och bör gynna såväl arbetsgivare 
som arbetstagare, eftersom den utgör den 
bästa lösningen på problemet med 
efterfrågan på arbetskraft och bristande 
matchning.

Or. en

Ändringsförslag 33
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
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anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

anställning, lön och andra arbetsvillkor, 
såsom anges i artikel 45.2 i EUF-
fördraget genom att garantera deras 
likabehandling i förhållande till 
medlemsstatens egna medborgare. Den fria 
rörligheten för arbetstagare ska skiljas från 
friheten att tillhandahålla tjänster som 
innefattar att företag har rätt att 
tillhandahålla tjänster i en annan 
medlemsstat och i detta syfte tillfälligt 
sända ut (utstationera) sina anställda till 
den andra medlemsstaten för att där utföra 
nödvändiga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 34
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet.
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 
tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet.
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön, uppsägning, 
skattemässiga och sociala förmåner och 
andra arbetsvillkor genom att garantera 
deras likabehandling i förhållande till 
medlemsstatens egna medborgare. Den fria 
rörligheten för arbetstagare ska skiljas från 
friheten att tillhandahålla tjänster som 
innefattar att företag har rätt att 
tillhandahålla tjänster i en annan 
medlemsstat och i detta syfte tillfälligt 
sända ut (utstationera) sina anställda till 
den andra medlemsstaten för att där utföra 
nödvändiga uppgifter.

Or. nl
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Ändringsförslag 35
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i samstämmighet med 
parlamentet vidta egna åtgärder för att 
främja arbetskraftens rörlighet och 
säkerställa skydd mot diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 36
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 45 i fördraget tilldelar 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
betydande rättigheter vid utövandet av den 
grundläggande rätten till fri rörlighet, och 
dessa rättigheter fastställs närmare i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen.

(4) Rätten till fri rörlighet för arbetstagare 
har stor inverkan på familjelivet och på de 
utbildnings- och yrkesval som 
arbetstagare och deras partner gör.
Artikel 45 i fördraget tilldelar arbetstagare 
och deras familjemedlemmar betydande 
rättigheter vid utövandet av den 
grundläggande rätten till fri rörlighet, och 
dessa rättigheter fastställs närmare i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen 
och i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004.
Vid tillämpningen av förordning (EU) 
nr 492/2011, direktiv 2004/38/EG och det 
här direktivet får medlemsstaterna inte 
diskriminera arbetstagare eller deras 
familjemedlemmar på någon av de 
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grunder som anges i artikel 21 i stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, 
däribland sexuell läggning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a)Medlemsstaterna bör säkerställa ett 
ömsesidigt erkännande av de olika 
formerna av lagliga partnerskap och av 
de rättigheter som följer av dessa, i syfte 
att undvika diskriminering på grund av 
migrerande arbetstagares sexuella 
läggning eller filosofiska val. 
Medlemsstaterna bör även se till att de 
rättigheter som följer av en barnadoption 
respekteras, eftersom detta är en 
förutsättning när en flytt till en annan 
medlemsstat i arbetssyfte övervägs.

Or. en

Ändringsförslag 38
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 

(5) Det faktiska utövandet av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är fortfarande en 
stor utmaning och många arbetstagare, 
arbetsgivare och offentliga förvaltningar 
är ofta inte medvetna om 
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för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.

EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet.
Medborgarna utsätts fortfarande för 
diskriminering på grund av nationalitet när 
de rör sig över medlemsstaternas gränser 
inom EU. Effekterna av diskrimineringen 
förvärras dessutom av att arbetstagarna i 
fråga utsätts för flerfaldig diskriminering 
på grund av ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning eller kön. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas. Denna 
bristande överensstämmelse kvarstår även 
för vissa utsatta grupper som 
hushållsarbetare, personer med 
funktionsnedsättning och analfabeter. Det 
bör därför vidtas särskilda åtgärder för att 
dessa grupper ska kunna åtnjuta sin rätt 
att arbeta i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 39
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas och det 
behövs också strängare påföljder som ska 
tillämpas när denna rätt har åsidosatts.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De, liksom 
gränsarbetare, utsätts fortfarande för 
diskriminering på grund av nationalitet när 
de rör sig över medlemsstaternas gränser 
inom EU. Det finns således en bristande 
överensstämmelse mellan lagstiftningen 
och dess tillämpning i praktiken som 
behöver åtgärdas.

Or. de

Ändringsförslag 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet, 
och, när det gäller gränsarbetare, för 
diskriminering på grund av hemvist, när 
de rör sig över medlemsstaternas gränser 
inom EU. Det finns således en bristande 
överensstämmelse mellan lagstiftningen 
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och dess tillämpning i praktiken som 
behöver åtgärdas.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen betonade i sitt 
meddelande Arbetskraftens fria rörlighet 
bekräftas: rättigheter och viktiga 
utvecklingar från juli 2010 att den avsåg att 
undersöka hur man kan tillfredsställa de 
nya behov och krav (inte minst till följd av 
nya mobilitetsmönster) som migrerande 
arbetstagare inom unionen och deras 
familjemedlemmar har, och att i samband 
med den nya strategin för den inre 
marknaden överväga hur man kan främja 
och förbättra mekanismerna för ett konkret 
genomförande av principen om 
likabehandling för EU-arbetstagare och 
deras familjemedlemmar när dessa 
utnyttjar sin rätt till fri rörlighet.

(6) Kommissionen betonade i sitt 
meddelande Arbetskraftens fria rörlighet 
bekräftas: rättigheter och viktiga 
utvecklingar från juli 2010 att den avsåg att 
undersöka hur man kan tillfredsställa de 
nya behov och krav (inte minst till följd av 
nya mobilitetsmönster) som migrerande 
och mobila arbetstagare inom unionen och 
deras familjemedlemmar har, och att i 
samband med den nya strategin för den 
inre marknaden överväga hur man kan 
främja och förbättra mekanismerna för ett 
konkret genomförande av principen om 
likabehandling för EU-arbetstagare och 
deras familjemedlemmar när dessa 
utnyttjar sin rätt till fri rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen betonade i sitt 
meddelande Arbetskraftens fria rörlighet 
bekräftas: rättigheter och viktiga 
utvecklingar från juli 2010 att den avsåg att 

(6) Kommissionen betonade i sitt 
meddelande Arbetskraftens fria rörlighet 
bekräftas: rättigheter och viktiga 
utvecklingar från juli 2010 att den avsåg att 
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undersöka hur man kan tillfredsställa de 
nya behov och krav (inte minst till följd av 
nya mobilitetsmönster) som migrerande 
arbetstagare inom unionen och deras 
familjemedlemmar har, och att i samband 
med den nya strategin för den inre 
marknaden överväga hur man kan främja 
och förbättra mekanismerna för ett konkret 
genomförande av principen om 
likabehandling för EU-arbetstagare och 
deras familjemedlemmar när dessa 
utnyttjar sin rätt till fri rörlighet.

undersöka hur man kan tillfredsställa de 
nya behov och krav (inte minst till följd av 
nya mobilitetsmönster) som arbetstagare 
inom unionen och deras familjemedlemmar 
har, och att i samband med den nya 
strategin för den inre marknaden överväga 
hur man kan främja och förbättra 
mekanismerna för ett konkret 
genomförande av principen om 
likabehandling för EU-arbetstagare och 
deras familjemedlemmar när dessa 
utnyttjar sin rätt till fri rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den 15 december 2011 antog 
Europaparlamentet en resolution om fri 
rörlighet för arbetstagare i 
Europeiska unionen, där man tydligt 
efterfrågade åtgärder för att säkerställa 
att denna rätt tillämpas på unionens 
medborgare till nytta för hela unionen 
och för att påskynda fullbordandet av den 
inre marknaden och skapa en 
unionsarbetsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen noterade i Rapport om 
EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja 
hindren för EU-medborgarnas möjligheter 
att utöva sina rättigheter av den 27 oktober 
2010 att skillnader och fel vid 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
rätten till fri rörlighet utgjorde ett av de 
största hinder som unionsmedborgarna 
möter vid utövandet av sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Följaktligen 
tillkännagav kommissionen sin avsikt att 
”underlätta den fria rörligheten för EU-
medborgare och deras familjemedlemmar 
från tredje land genom en strikt tillämpning 
av EU-lagstiftningen på området, inklusive 
bestämmelserna om icke-diskriminering, 
genom att främja en effektivisering av 
nationella förfaranden och ökade 
kunskaper om EU-rätten bland berörda 
yrkesgrupper samt genom att öka 
informationen till EU-medborgarna om 
deras rätt till fri rörlighet” (åtgärd 15 i 
Rapport om EU-medborgarskapet 2010).

(7) Kommissionen noterade i Rapport om 
EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja 
hindren för EU-medborgarnas möjligheter 
att utöva sina rättigheter av den 27 oktober 
2010 att skillnader och fel vid 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
rätten till fri rörlighet utgjorde ett av de 
största hinder som unionsmedborgarna 
möter vid utövandet av sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Följaktligen 
tillkännagav kommissionen sin avsikt att 
”underlätta den fria rörligheten för EU-
medborgare och deras familjemedlemmar 
från tredje land genom en strikt tillämpning 
av EU-lagstiftningen på området, inklusive 
bestämmelserna om icke-diskriminering, 
genom att främja en effektivisering av 
nationella förfaranden och ökade 
kunskaper om EU-rätten bland berörda 
yrkesgrupper samt genom att öka 
informationen till EU-medborgarna om 
deras rätt till fri rörlighet” (åtgärd 15 i 
Rapport om EU-medborgarskapet 2010). 
Kommissionen tog även i sin Rapport om 
EU-medborgarskapet 20131 upp behovet 
av att undanröja administrativa hinder 
och förenkla förfarandena för EU-
medborgare som bor, arbetar och reser i 
EU. En icke-diskriminerande tillgång till 
instrument som gör det lättare för 
medborgarna att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet bör ingå som en central 
beståndsdel i detta.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Ändringsförslag 46
Ria Oomen-Ruijten
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen noterade i Rapport om 
EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja 
hindren för EU-medborgarnas möjligheter 
att utöva sina rättigheter av den 27 oktober 
2010 att skillnader och fel vid 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
rätten till fri rörlighet utgjorde ett av de 
största hinder som unionsmedborgarna 
möter vid utövandet av sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Följaktligen 
tillkännagav kommissionen sin avsikt att
”underlätta den fria rörligheten för EU-
medborgare och deras familjemedlemmar 
från tredje land genom en strikt tillämpning 
av EU-lagstiftningen på området, inklusive 
bestämmelserna om icke-diskriminering, 
genom att främja en effektivisering av 
nationella förfaranden och ökade 
kunskaper om EU-rätten bland berörda 
yrkesgrupper samt genom att öka 
informationen till EU-medborgarna om 
deras rätt till fri rörlighet” (åtgärd 15 i 
Rapport om EU-medborgarskapet 2010).

(7) Kommissionen noterade i Rapport om 
EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja 
hindren för EU-medborgarnas möjligheter 
att utöva sina rättigheter av den 27 oktober 
2010 att skillnader och fel vid 
tillämpningen av unionslagstiftningen om 
rätten till fri rörlighet utgjorde ett av de 
största hinder som unionsmedborgarna 
möter vid utövandet av sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Ett annat 
hinder är att kvalifikationer från andra 
medlemsstater inte erkänns. Följaktligen 
tillkännagav kommissionen sin avsikt att
”underlätta den fria rörligheten för EU-
medborgare och deras familjemedlemmar 
från tredje land genom en strikt tillämpning 
av EU-lagstiftningen på området, inklusive 
bestämmelserna om icke-diskriminering,
genom att främja en effektivisering av 
nationella förfaranden och ökade 
kunskaper om EU-rätten bland berörda 
yrkesgrupper samt genom att öka 
informationen till EU-medborgarna om 
deras rätt till fri rörlighet” (åtgärd 15 i 
Rapport om EU-medborgarskapet 2010)
och relevanta bestämmelser i annan 
lagstiftning, såsom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 
av den 29 april 2004 om samordning av 
de sociala trygghetssystemen.

Or. nl

Ändringsförslag 47
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I samband med sitt sysselsättningspaket 
tillkännagav kommissionen i meddelandet 
Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning av 
den 18 april 2012 sin avsikt att ”lägga fram 
ett lagstiftningsförslag […] till stöd för 
rörliga arbetstagare (information och 
rådgivning) vid utövandet av rättigheter i 
enlighet med fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen”.

(8) I samband med sitt sysselsättningspaket 
tillkännagav kommissionen i meddelandet 
Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning av 
den 18 april 2012 sin avsikt att ”lägga fram 
ett lagstiftningsförslag […] till stöd för 
rörliga arbetstagare (information och 
rådgivning) vid utövandet av rättigheter i 
enlighet med fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen”. Kommissionen 
uppmanade medlemsstaterna att öka 
medvetenheten om och utövandet av 
rättigheter enligt EU-lagstiftningen om 
icke-diskriminering, jämställdhet och 
arbetstagarnas fria rörlighet och att 
öppna och främja tillträdet för EU-
medborgarna till anställningar i den 
offentliga sektorn i enlighet med EU-
rätten som den tolkas av domstolen.
Dessutom uppmanade kommissionen 
medlemsstaterna att se till att direktiv 
2006/54/EG om genomförandet av 
principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet tillämpas fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En korrekt tillämpning och en effektiv 
efterlevnad är grundläggande för skyddet 
av arbetstagares rättigheter, medan 
bristande efterlevnad kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 
detta område inte får avsedd verkan.

(9) En korrekt, effektiv tillämpning av 
gällande europeisk lagstiftning och 
åtgärder för en effektiv efterlevnad är 
grundläggande för skyddet av arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
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som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Unionen bör därför agera 
på ett välbalanserat sätt och undvika 
potentiella luckor i lagstiftningen. 
Lagstiftningen bör ta upp rättigheter och 
skyldigheter för såväl arbetsgivare som 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 49
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En korrekt tillämpning och en effektiv 
efterlevnad är grundläggande för skyddet 
av arbetstagares rättigheter, medan 
bristande efterlevnad kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 
detta område inte får avsedd verkan.

(9) En korrekt tillämpning och en effektiv 
efterlevnad samt medvetenhet om 
rättigheter är grundläggande för skyddet 
av arbetstagares rättigheter, medan 
bristande efterlevnad kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 
detta område inte får avsedd verkan och 
äventyrar unionsmedborgarnas 
rättigheter och skydd.

Or. en

Ändringsförslag 50
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) En korrekt tillämpning och en effektiv 
efterlevnad är grundläggande för skyddet 
av arbetstagares rättigheter, medan 
bristande efterlevnad kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 

(9) En korrekt tillämpning och en effektiv 
efterlevnad är grundläggande för skyddet 
av arbetstagares rättigheter och 
säkerställandet av likabehandling, medan 
bristande efterlevnad av artikel 45 i 
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detta område inte får avsedd verkan. fördraget och av förordning (EU) 
nr 492/2011 kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 
detta område inte får avsedd verkan.

Or. en

Ändringsförslag 51
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) En mer effektiv och enhetlig 
tillämpning av de rättigheter som följer av 
EU:s regler om fri rörlighet för 
arbetstagare är också nödvändig för att den 
inre marknaden skall fungera väl.

(10) En mer effektiv och enhetlig 
tillämpning av de rättigheter som följer av 
EU:s regler om fri rörlighet för 
arbetstagare utan splittring av de berörda 
grupperna är också nödvändig för att den 
inre marknaden ska fungera väl.

Or. en

Ändringsförslag 52
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare.

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare och 
arbetsgivare samt deras företrädare 
liksom förvaltningar får bättre information 
om rätten till fri rörlighet, för att hjälpa 
och skydda arbetstagare och deras 
familjer i utövandet av dessa rättigheter, 
och för att bekämpa kringgående av dessa 
regler av offentliga myndigheter och 
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offentliga eller privata arbetsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 53
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare.

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare. I samband med detta bör 
medlemsstaterna också fokusera på de 
negativa följderna av ökad rörlighet, 
såsom kompetensflykt och ungdomsflykt.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare.

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet för 
arbetstagare i enlighet med definitionen i 
förordning (EU) nr 492/2011 bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
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myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare. Därför bör rådets 
direktiv 91/553/EEG regelbundet 
övervakas. Dessutom bör arbetstagarna 
automatiskt ha rätt till information från 
medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare.

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet för 
arbetstagare bör förbättras för att se till att
de får bättre information om sina 
rättigheter, för att hjälpa och skydda dem i 
utövandet av dessa rättigheter, och för att 
bekämpa kringgående av dessa regler av 
offentliga myndigheter och offentliga eller 
privata arbetsgivare.

Or. pl

Ändringsförslag 56
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet för 
arbetstagare bör förbättras för att se till att 
arbetstagare får bättre information om sina 
rättigheter, för att hjälpa och skydda dem i 
utövandet av dessa rättigheter, och för att 
bekämpa kringgående av dessa regler av 
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myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare.

offentliga myndigheter och offentliga eller 
privata arbetsgivare. Därför bör rådets 
direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 
1991 om arbetsgivares skyldighet att 
upplysa arbetstagarna om de regler som 
är tillämpliga på anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet (EGT L 288, 
18.10.1991, s. 32) genomföras och 
regelbundet övervakas. Arbetstagare som 
utstationerats inom ramen för fri rörlighet 
för tjänster bör informeras av sin 
arbetsgivare om löner och andra 
tillämpliga anställningsvillkor innan de 
utstationeras, i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG.

Or. nl

Ändringsförslag 57
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I syfte att garantera korrekt 
tillämpning av de materiella reglerna för 
arbetstagarnas rätt till fri rörlighet i syfte 
att arbeta, och för att övervaka 
efterlevnaden av dessa regler, bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda arbetstagarna mot såväl 
diskriminering på grund av nationalitet 
som omotiverade hinder för att utöva 
denna rättighet.

(12) I syfte att garantera korrekt 
tillämpning av de materiella reglerna för 
arbetstagarnas rätt till fri rörlighet i syfte 
att arbeta samt deras rätt till 
likabehandling, och för att övervaka 
efterlevnaden av dessa regler, bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda arbetstagarna mot såväl 
diskriminering på grund av nationalitet 
som omotiverade hinder för att utöva 
denna rättighet, däribland fall av 
dubbelbeskattning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I syfte att garantera korrekt 
tillämpning av de materiella reglerna för 
arbetstagarnas rätt till fri rörlighet i syfte 
att arbeta, och för att övervaka 
efterlevnaden av dessa regler, bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda arbetstagarna mot såväl 
diskriminering på grund av nationalitet 
som omotiverade hinder för att utöva 
denna rättighet.

(12) I syfte att garantera korrekt 
tillämpning av de materiella reglerna för 
arbetstagarnas rätt till fri rörlighet i syfte 
att arbeta, och för att övervaka 
efterlevnaden av dessa regler, bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda alla personer som flyttar 
inom Europeiska unionen mot såväl 
diskriminering på grund av nationalitet 
som omotiverade hinder för att utöva 
denna rättighet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är därför lämpligt att föreskriva 
särskilda bestämmelser för en effektiv 
efterlevnad av de materiella reglerna för fri 
rörlighet för arbetstagare, och för att 
underlätta en bättre och mer enhetlig 
tillämpning av artikel 45 i fördraget och av 
förordning (EU) nr 492/2011.

(13) Det är därför lämpligt att föreskriva 
särskilda bestämmelser för en effektiv 
efterlevnad av de materiella reglerna för fri 
rörlighet för arbetstagare, oavsett deras 
status, och för att underlätta en bättre och 
mer enhetlig tillämpning av artikel 45 i 
fördraget och av förordning (EU) nr 
492/2011.

Or. en

Ändringsförslag 60
Ria Oomen-Ruijten
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Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För varje medlemsstat bör det 
specificeras vilka arbetstillfällen som är 
reserverade för medlemsstatens 
medborgare.

Or. nl

Ändringsförslag 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I detta sammanhang bör arbetstagare 
som har utsatts för diskriminering på grund 
av nationalitet eller en omotiverad 
inskränkning i utövandet av sin rätt till fri 
rörlighet, ha tillgång till lämpliga och 
effektiva medel för rättsligt skydd och 
prövning. Om medlemsstaterna endast 
inrättar administrativa förfaranden ska de 
se till att alla administrativa beslut kan 
prövas inför domstol i enlighet med artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(14) I detta sammanhang måste europeiska 
arbetstagare som har utsatts för 
diskriminering på grund av nationalitet 
eller en omotiverad inskränkning i 
utövandet av sin rätt till fri rörlighet, ges 
tillgång till lämpliga och effektiva medel 
för rättsligt skydd och prövning. Om 
medlemsstaterna endast inrättar 
administrativa förfaranden ska de se till att 
alla administrativa beslut kan prövas inför 
domstol i enlighet med artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 62
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I detta sammanhang bör arbetstagare 
som har utsatts för diskriminering på grund 
av nationalitet eller en omotiverad 
inskränkning i utövandet av sin rätt till fri 
rörlighet, ha tillgång till lämpliga och 
effektiva medel för rättsligt skydd och 
prövning. Om medlemsstaterna endast 
inrättar administrativa förfaranden ska de 
se till att alla administrativa beslut kan 
prövas inför domstol i enlighet med artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(14) I detta sammanhang bör arbetstagare
som har utsatts för diskriminering på grund 
av nationalitet eller en omotiverad 
inskränkning i utövandet av sin rätt till fri 
rörlighet, oavsett status, – t.ex. om de 
omfattas av rätten till fri rörlighet enligt 
artikel 45 och har utsänts, utstationerats 
eller arbetar för bemanningsföretag – ha 
tillgång till lämpliga och effektiva medel 
för rättsligt skydd och prövning. Om 
medlemsstaterna endast inrättar 
administrativa förfaranden ska de se till att 
alla administrativa beslut kan prövas inför 
domstol i enlighet med artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 63
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Arbetstagare har större chans att få 
sina rättigheter respekterade om de är 
organiserade genom 
intresserepresentation. Medlemsstaterna 
bör underlätta och stödja organisering 
och intresserepresentation för 
arbetstagare från andra medlemsstater, 
särskilt utsatta arbetstagare som 
säsongsarbetare, hushållsarbetare och 
sexarbetare.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja denne, 
utan att detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer som kan företräda 
arbetstagarnas rättsliga intressen ha 
befogenhet att engagera sig, i enlighet med 
medlemsstatens lagstiftning, i förfaranden, 
antingen på den utsatta personens vägnar 
eller för att stödja denne, utan att detta 
påverkar tillämpningen av de nationella 
regler som rör ombud och försvar vid 
domstol.

Or. en

Ändringsförslag 65
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja denne, 
utan att detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också fackföreningar, 
föreningar, organisationer eller andra
juridiska personer ha befogenhet att 
engagera sig i förfaranden på det sätt 
medlemsstaterna bestämmer, antingen på 
den utsatta personens vägnar eller för att 
stödja denne, utan att detta påverkar 
tillämpningen av de nationella regler som 
rör ombud och försvar vid domstol.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja denne, 
utan att detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer och i enlighet med nationell 
praxis, antingen på den utsatta personens 
vägnar eller för att stödja denne, utan att 
detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

Or. en

Ändringsförslag 67
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) De tidsfrister som föreskrivs i 
artiklarna 3.2 och 4.2 bör i enlighet med 
Europeiska unionens domstols rättspraxis 
vara sådana att de inte kan anses kunna 
göra att det i praktiken blir omöjligt eller 
orimligt svårt att utöva rättigheter som 
följer av unionsrätten.

(16) De tidsfrister som föreskrivs i 
artiklarna 3.2 och 4.2 bör i enlighet med 
Europeiska unionens domstols rättspraxis 
vara sådana att de inte kan anses kunna 
göra att det i praktiken blir omöjligt eller 
orimligt svårt att utöva rättigheter som 
följer av unionsrätten. Om det kan bevisas 
att utövandet av rättigheter enligt 
unionslagstiftningen avsiktligen 
förhindrats bör lämpliga påföljder 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Skyddet mot diskriminering på grund 
av nationalitet skulle förstärkas om det 
fanns organisationer i varje medlemsstat 
med behörighet att främja likabehandling, 
analysera de hinder medborgarna möter, 
undersöka tänkbara lösningar och ge 
särskilt stöd till de unionsarbetstagare som 
utövar sin rätt till fri rörlighet.

(17) Skyddet mot diskriminering på grund 
av nationalitet skulle förstärkas om det 
fanns fristående och effektiva 
organisationer i varje medlemsstat med 
behörighet att främja likabehandling, 
analysera de hinder medborgarna möter, 
undersöka tänkbara lösningar och ge 
särskilt stöd till de europeiska arbetstagare
som utövar sin rätt till fri rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är upp till varje medlemsstat att 
besluta huruvida de uppgifter som avses i 
artikel 5 i detta direktiv ska tilldelas ett 
redan befintligt organ med ett större antal 
diskrimineringsgrunder inom sin 
behörighet. I de fall behörigheten för ett 
redan befintligt organ eller struktur 
utvidgas till att också omfatta de uppgifter 
som anges i artikel 5, bör medlemsstaten se 
till att det befintliga organet tilldelas 
tillräckliga resurser för att utföra dessa 
tillkomna uppgifter, så att dess redan 
befintliga uppgifter inte blir lidande.

(18) Medlemsstaterna uppmuntras att 
tilldela de uppgifter som avses i artikel 5 i 
detta direktiv till ett redan befintligt organ 
för främjande av likabehandling som 
utformats i enlighet med artikel 13 i 
direktiv 2000/43/EG eller som har ett 
större antal diskrimineringsgrunder inom 
sin behörighet. I de fall behörigheten för ett 
redan befintligt organ eller struktur 
utvidgas till att också omfatta de uppgifter 
som anges i artikel 5, bör medlemsstaten se 
till att det befintliga organet tilldelas 
tillräckliga extraresurser för att utföra 
dessa tillkomna uppgifter, i syfte att 
säkerställa att organet fullgör alla sina 
funktioner på ett effektivt och adekvat 
sätt, och i synnerhet för att se till att de 
befintliga uppgifterna inte blir lidande.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmuntras att inrätta kontaktpunkter 
med tydlig och detaljerad information och 
referensvärden för medlemsstaterna när 
det gäller att underlätta den fria 
rörligheten för arbetstagare.

Or. ro

Ändringsförslag 71
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmuntras att inrätta ett europeiskt 
nätverk för nationella kontaktpunkter för 
att utbyta bästa metoder och stärka 
medlemsstaternas samarbete för att 
underlätta arbetstagarnas fria rörlighet. 
Medlemsstaterna uppmuntras att 
tillsammans med grannländer inrätta ett 
nätverk, en kommitté, ett organ eller en 
organisation på bilateral grund vars syfte 
bör vara att ge råd till gränsarbetare och 
lösa deras problem. De nationella 
kontaktpunkterna och de bilaterala 
nätverken, kommittéerna, organen eller 
organisationerna bör samarbeta med 
organ och organisationer med ansvar för 
samordningsarrangemang enligt 
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Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen.

Or. nl

Ändringsförslag 72
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör främja 
synergieffekter genom användande av 
befintliga instrument för information och 
stöd på EU-nivå och bör därför se till att 
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med redan existerande tjänster för 
information och stöd, t.ex. Ditt Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
och de gemensamma kontaktpunkterna

(19) Medlemsstaterna bör främja 
synergieffekter genom användande av 
befintliga instrument för information och 
stöd på EU-nivå och bör därför se till att 
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med redan existerande tjänster för 
information och stöd, t.ex. Ditt Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
och de gemensamma kontaktpunkterna. 
Medlemsstaterna bör även se till att 
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med befintliga informations- och 
stödtjänster som tillhandahålls av 
fackföreningar, föreningar, 
organisationer eller andra juridiska 
personer. 

Or. en

Ändringsförslag 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör främja 
synergieffekter genom användande av 
befintliga instrument för information och 
stöd på EU-nivå och bör därför se till att 
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med redan existerande tjänster för 
information och stöd, t.ex. Ditt Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
och de gemensamma kontaktpunkterna

(19) Medlemsstaterna bör främja 
synergieffekter genom användande av 
befintliga instrument för individuell 
rådgivning, information och stöd på EU-
nivå och bör därför se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med redan 
existerande tjänster för information och 
stöd, t.ex. Eures gränsöverskridande 
partnerskap för arbetstagare och 
arbetsgivare, Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna

Or. en

Ändringsförslag 74
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör främja 
synergieffekter genom användande av 
befintliga instrument för information och 
stöd på EU-nivå och bör därför se till att 
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med redan existerande tjänster för 
information och stöd, t.ex. Ditt Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
och de gemensamma kontaktpunkterna.

(19) Medlemsstaterna bör främja 
synergieffekter genom användande av 
befintliga instrument för information och 
stöd på EU-nivå och bör därför se till att 
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med redan existerande tjänster för 
information och stöd, t.ex. Ditt Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
och de gemensamma kontaktpunkterna. 
Även kontakt, samordning och samarbete 
mellan berörda organ över gränserna bör 
främjas.

Or. nl
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Ändringsförslag 75
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med icke-statliga organisationer och 
mellan arbetsmarknadens parter för att 
motverka och bekämpa alla former av 
diskriminering på grundval av nationalitet.

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
mellan arbetsmarknadens parter och med 
icke-statliga organisationer för att 
motverka och bekämpa alla former av 
diskriminering på grundval av nationalitet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med icke-statliga organisationer och 
mellan arbetsmarknadens parter för att 
motverka och bekämpa alla former av 
diskriminering på grundval av nationalitet.

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med arbetsmarknadens parter och icke-
statliga organisationer för att motverka och 
bekämpa alla former av diskriminering på 
grundval av nationalitet.

Or. de

Ändringsförslag 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med icke-statliga organisationer och 
mellan arbetsmarknadens parter för att 
motverka och bekämpa alla former av 

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med arbetsmarknadens parter och icke-
statliga organisationer för att motverka och 
bekämpa alla former av diskriminering på 
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diskriminering på grundval av nationalitet. grundval av nationalitet.

Or. en

Ändringsförslag 78
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra 
information om arbets- och 
anställningsvillkor mer allmänt tillgänglig 
för arbetstagare från andra 
medlemsstater, för arbetsgivare och för 
andra berörda parter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter. Denna rättighet 
bör utan diskriminering få åtnjutas av 
fast anställda, säsongsarbetare och 
gränsarbetare och av dem som är 
verksamma i serviceyrkena. 
Informationen bör även ges till falska 
egenföretagare och falska utstationerade 
arbetstagare, för att hjälpa dem att åtnjuta 
sina rättigheter och för att skydda de mest 
utsatta arbetstagarna.
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Or. en

Ändringsförslag 80
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra all relevant
information om bostad, sjukförsäkring, 
skatteförmåner och skattehinder för 
arbetstagarens partner, skatter och 
förmåner avseende barnomsorg och 
pensionsrättigheter allmänt och lätt 
tillgänglig på relevanta språk för 
arbetstagare från andra medlemsstater, för 
arbetsgivare och för andra berörda parter. 
Medlemsstaterna bör se till att 
språkkurser för arbetstagare och deras 
familjemedlemmar finns tillgängliga till 
överkomliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 81
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor och all 
relevant information om bostad, 
sjukförsäkring, skatteförmåner och social 
trygghet mer allmänt tillgänglig på 
respektive språk för arbetstagare från andra 
medlemsstater, för arbetsgivare och för 
andra berörda parter.
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Or. de

Ändringsförslag 82
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra
information om arbets- och 
anställningsvillkor mer allmänt tillgänglig 
för arbetstagare från andra medlemsstater, 
för arbetsgivare och för andra berörda 
parter.

(21) Medlemsstaterna bör se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor, och efterlevnaden av 
dem, är mer allmänt tillgänglig för 
arbetstagare från andra medlemsstater, för 
arbetsgivare och för andra berörda parter. 
Medlemsstaterna bör på begäran 
tillhandahålla liknande information till de 
medborgare som vill utnyttja rätten att 
fritt flytta till en annan medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 83
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare och 
gränsarbetare från andra medlemsstater, 
för arbetsgivare och för andra berörda 
parter. Arbetstagare i synnerhet bör 
informeras om sina rättigheter och 
skyldigheter i samband med migration, 
immigration och gränsarbete.

Or. nl
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Ändringsförslag 84
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare, 
fackföreningar och andra berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Medlemsstaterna bör på begäran 
tillhandahålla information om rätten till 
fri rörlighet inom EU till de medborgare 
som vill utnyttja rätten att fritt flytta till en 
annan medlemsstat. För att främja ett 
smidigt flöde och utbyte av information 
uppmuntras medlemsstaterna att använda 
det europeiska nätverket för nationella 
kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 86
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011. Denna 
information bör också göras lätt tillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i
förordning (EU) nr 492/2011, däribland 
information om vilka institutioner som 
tilldelas de uppgifter som avses i artikel 5. 
Denna information bör också göras lätt 
tillgänglig via Ditt Europa och Eures.

Or. de

Ändringsförslag 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011, däribland 
information om vilken institution som 
tilldelas de uppgifter som avses i artikel 5.
Denna information bör också vara 
lättillgänglig via Ditt Europa och Eures.

Or. pl

Ändringsförslag 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna 
i förordning (EU) nr 492/2011. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011, däribland 
information om vilka institutioner som 
tilldelas de uppgifter som avses i artikel 5. 
Denna information bör också vara 
lättillgänglig via Ditt Europa och Eures.

Or. en

Ändringsförslag 89
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, fackföreningar, arbetstagare 
och andra berörda parter kan ges 
lättillgänglig information om 
bestämmelserna i detta direktiv och 
bestämmelserna i förordning (EU) 
nr 492/2011. Denna information bör också 
vara lättillgänglig via Ditt Europa och 
Eures.

Or. en

Ändringsförslag 90
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Medlemsstaterna bör se till att 
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tjänstemän med ansvar för 
genomförandet av förordning (EU) 
nr 492/2011 och detta direktiv utbildas på 
likvärdiga grunder i alla medlemsstater.

Or. ro

Ändringsförslag 91
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Införandet eller 
bibehållandet av mer förmånliga 
bestämmelser bör dock stå i proportion till 
den socioekonomiska verkligheten i 
medlemsstaten. Kommissionen bör därför 
införa en uppsättning kriterier och en 
metod för att på ett tydligt och öppet sätt 
presentera en fullständig motivering 
uppbackad med övertygande argument 
och data, däribland alla relevanta 
socioekonomiska indikatorer, som visar 
att dessa bestämmelser verkligen behövs. 
Kriterierna och metoden bör tillämpas i 
alla medlemsstater. Medlemsstaterna har 
också möjlighet att utvidga behörigheten 
för de organisationer som tilldelats 
uppgifter till skydd för migrerande 
arbetstagare inom unionen mot 
diskriminering på grund av nationalitet, så 
att även rätten till lika behandling utan 
diskriminering på grund av nationalitet för 
alla unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar vid utövandet av rätten 
till fri rörlighet omfattas, i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
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unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 92
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har 
möjlighet, och uppmuntras, att utvidga
direktivets tillämpningsområde till att 
omfatta alla personer som arbetar i en 
annan medlemsstat i Europeiska unionen 
samt deras familjer, oavsett deras status.
Medlemsstaterna har också möjlighet att 
utvidga behörigheten för de organisationer 
som tilldelats uppgifter till skydd för 
migrerande arbetstagare inom unionen mot 
diskriminering på grund av nationalitet, så 
att även rätten till lika behandling utan 
diskriminering på grund av nationalitet för 
alla unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar vid utövandet av rätten 
till fri rörlighet omfattas, i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
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får inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 93
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande och mobila 
arbetstagare inom unionen mot 
diskriminering på grund av nationalitet, så 
att även rätten till lika behandling utan 
diskriminering på grund av nationalitet för 
alla unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar vid utövandet av rätten 
till fri rörlighet omfattas, i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för europeiska arbetstagare som 
arbetar i en annan medlemsstat mot 
diskriminering på grund av nationalitet, så 
att även rätten till lika behandling utan 
diskriminering på grund av nationalitet för 
alla unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar vid utövandet av rätten 
till fri rörlighet omfattas, i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 95
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
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möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för mobila arbetstagare inom 
unionen (inbegripet gränsarbetare) mot 
diskriminering på grund av nationalitet, så 
att även rätten till lika behandling utan 
diskriminering på grund av nationalitet för 
alla unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar vid utövandet av rätten 
till fri rörlighet omfattas, i enlighet med 
artikel 21 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

Or. nl

Ändringsförslag 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Medlemsstaterna bör även anta de 
lagar och andra författningar som krävs 
för att undanröja all slags diskriminering 
och/eller hinder mot likabehandling och 
fri rörlighet, i enlighet med artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 97
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Efter det att en tillräcklig tid för 
genomförandet av direktivet har gått bör 
kommissionen utarbeta en rapport om 
genomförandet, och särskilt bedöma 
möjligheten att lägga fram nödvändiga 
förslag för att säkerställa en bättre 
efterlevnad av unionslagstiftningen om fri 
rörlighet.

(26) Efter det att en tillräcklig tid för 
genomförandet av direktivet har gått bör 
kommissionen utarbeta en rapport om 
genomförandet, och särskilt bedöma 
möjligheten att lägga fram nödvändiga 
förslag för att säkerställa en bättre 
efterlevnad av unionslagstiftningen om fri 
rörlighet. Bedömningen bör anlägga ett 
könsperspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 98
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet rätt till fritt yrkesval och rätt att 
arbeta (artikel 15), icke-diskriminering 
(artikel 21 och i synnerhet punkt 2 om 
icke-diskriminering på grund av 
nationalitet), förhandlingsrätt och rätt till 
kollektiva åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31), rörelse- och 
uppehållsfrihet (artikel 45) och rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47). Direktivet måste 
också genomföras i enlighet med dessa 
rättigheter och principer.

(27) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet mötes- och föreningsfrihet 
(artikel 12), rätt till fritt yrkesval och rätt 
att arbeta (artikel 15), rätt till icke-
diskriminering (artikel 21 och i synnerhet 
punkt 2 om icke-diskriminering på grund 
av nationalitet), förhandlingsrätt och rätt 
till kollektiva åtgärder (artikel 28), rätt till 
skydd mot uppsägning utan saklig grund 
(artikel 30), rätt till rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31), rätt till 
social trygghet och socialt stöd 
(artikel 34), rätt till rörelse- och 
uppehållsfrihet (artikel 45) och rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47). Direktivet måste 
också genomföras i enlighet med dessa 
rättigheter och principer.
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Or. de

Ändringsförslag 99
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet rätt till fritt yrkesval och rätt att 
arbeta (artikel 15), icke-diskriminering 
(artikel 21 och i synnerhet punkt 2 om 
icke-diskriminering på grund av 
nationalitet), förhandlingsrätt och rätt till 
kollektiva åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31), rörelse- och 
uppehållsfrihet (artikel 45) och rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47). Direktivet måste 
också genomföras i enlighet med dessa 
rättigheter och principer.

(27) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, i 
synnerhet rätt till fritt yrkesval och rätt att 
arbeta (artikel 15), icke-diskriminering 
(artikel 21 och i synnerhet punkt 1 om 
icke-diskriminering på grund av kön och 
punkt 2 om icke-diskriminering på grund 
av nationalitet), förhandlingsrätt och rätt 
till kollektiva åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31), rörelse- och 
uppehållsfrihet (artikel 45) och rätt till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47). Direktivet måste 
också genomföras i enlighet med dessa 
rättigheter och principer.

Or. en

Ändringsförslag 100
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
respektera medlemsstaternas olika 
arbetsmarknadsmodeller, inklusive 
sådana som regleras genom kollektivavtal.
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Or. en

Ändringsförslag 101
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att underlätta en enhetlig tillämpning och 
efterlevnad i praktiken av de rättigheter 
som följer av artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat fördraget) och av bestämmelserna i 
artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att underlätta en enhetlig tillämpning och 
efterlevnad i praktiken av de rättigheter 
som följer av artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat fördraget) och av bestämmelserna i 
artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet 
inom unionen, vilka även inbegriper 
gränsarbetare, i enlighet med 
unionslagstiftningen, utan diskriminering 
på grund av hemvist.

Or. en

Ändringsförslag 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att underlätta en enhetlig tillämpning och 
efterlevnad i praktiken av de rättigheter 
som följer av artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat fördraget) och av bestämmelserna i 
artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011.

I detta direktiv fastställs bestämmelser för 
att underlätta en enhetlig tillämpning och 
efterlevnad i praktiken av rättigheter för 
arbetstagare och deras familjer som 
flyttar inom unionen, inklusive de 
rättigheter som följer av artikel 45 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat fördraget) och 
av bestämmelserna i artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011.
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Or. en

Motivering

Detta direktiv ger arbetstagarna ett instrument för att hävda sina rättigheter. Syftet bör vara 
att lösa denna fråga för alla drabbade arbetstagare, oavsett deras status. Följaktligen bör 
tillämpningsområdet för personer breddas, så att migrerande eller mobila arbetstagare som 
drabbas av problem och diskriminering får stöd av instrumenten i detta direktiv. 

Ändringsförslag 103
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående lön och uppsägning.

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående förbud mot alla former av 
diskriminering, lön och uppsägning.

Or. en

Ändringsförslag 104
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående lön och uppsägning.

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående lön, uppsägning och arbetsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 105
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående lön och uppsägning.

b) Anställnings- och arbetsvillkor, särskilt 
angående lön, kollektivavtal och 
uppsägning.

Or. de

Ändringsförslag 106
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Rättigheter på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Arbetsmiljö

Or. en

Ändringsförslag 108
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillgång till sociala förmåner och 
skatteförmåner.

c) Tillgång till sociala förmåner och 
skatteförmåner, inklusive social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 109
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tillgång till social trygghet.

Or. de

Ändringsförslag 110
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tillgång till social trygghet, inklusive 
hälsovård.

Or. en

Ändringsförslag 111
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medlemskap i fackföreningar. d) Medlemskap i fackföreningar och andra 
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arbetsrelaterade organ.

Or. en

Ändringsförslag 112
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medlemskap i fackföreningar. d) Medlemskap i fackföreningar och 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillgång till utbildning. e) Rätt till utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 114
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillgång till utbildning. e) Tillgång till utbildning och fortbildning.

Or. de
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Ändringsförslag 115
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Tillgång till utbildning för arbetstagares 
barn.

g) Tillgång till utbildning, inklusive 
förskola och barnomsorg, för 
arbetstagares barn.

Or. en

Ändringsförslag 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Tillgång till arbetsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 117
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Insatser och program för att främja 
integration och rörlighet.

Or. de
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Ändringsförslag 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel2 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Rätt till socialt skydd.

Or. en

Ändringsförslag 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska gälla alla 
unionsmedborgare som i arbetssyfte 
flyttar till eller är bosatta i en annan 
medlemsstat, samt deras 
familjemedlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Detta direktiv gäller arbetstagare som 
utnyttjar arbetstagares rätt till fri 
rörlighet, däribland fast anställda, 
säsongsarbetare, gränsarbetare och dem 
som är verksamma i serviceyrkena. Även 
falska egenföretagare och falska 
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utstationerade arbetstagare ska omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 121
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört. Arbetstagaren 
måste erhålla lättförståeliga och 
verifierbara lönebesked samt tidkort.

Or. de

Ändringsförslag 122
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
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anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna rörande fri rörlighet 
inklusive enligt artiklarna 45 och 49 i 
fördraget och artiklarna 1–10 i förordning
(EU) nr 492/2011, finns tillgängliga för 
alla arbetstagare och deras 
familjemedlemmar, oavsett deras status,
som anser sig ha lidit eller lider av
diskriminering eller omotiverade 
begränsningar av sin rätt till fri rörlighet 
eller anser sig förfördelade på grund av att 
likabehandlingsprincipen inte tillämpats på 
dem, även efter det att den relation i vilken 
diskrimineringen uppges ha förekommit 
har upphört.

Or. en

Ändringsförslag 123
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar, 
som, eftersom de lagligen vistas i 
medlemsstaten, anser sig ha lidit eller lider 
av omotiverade begränsningar av sin rätt 
till fri rörlighet eller anser sig förfördelade 
på grund av att likabehandlingsprincipen 
inte tillämpats på dem, även efter det att 
den relation i vilken diskrimineringen 
uppges ha förekommit har upphört.

Or. fr
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Ändringsförslag 124
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar, däribland fall
av dubbelbeskattning, av sin rätt till fri 
rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

Or. en

Ändringsförslag 125
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare, inklusive gränsarbetare, och 
deras familjemedlemmar som anser sig ha 
lidit eller lider av omotiverade 
begränsningar av sin rätt till fri rörlighet 
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grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

eller anser sig förfördelade på grund av att 
likabehandlingsprincipen inte tillämpats på 
dem, även efter det att den relation i vilken 
diskrimineringen uppges ha förekommit 
har upphört. Medlemsstaterna ska se till 
att arbetsgivare inte hindrar arbetstagare 
från att utöva sina rättigheter i samband 
med sådana rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden.

Or. de

Ändringsförslag 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare, inklusive gränsarbetare, och 
deras familjemedlemmar som anser sig ha 
lidit eller lider av omotiverade 
begränsningar av sin rätt till fri rörlighet 
eller anser sig förfördelade på grund av att 
likabehandlingsprincipen inte tillämpats på 
dem, även efter det att den relation i vilken 
diskrimineringen uppges ha förekommit 
har upphört.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inrätta 
informationssystem, eller anpassa 
befintliga sådana, för att säkra att 
arbetstagare och deras familjer oavsett 
språkkunskaper är medvetna om sina 
rättigheter, förekomsten av stödstrukturer, 
hur dessa fungerar och hur man går till 
väga.

Or. en

Ändringsförslag 128
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska se till att 
arbetstagare som inleder rättsliga eller 
administrativa förfaranden inte behandlas 
ofördelaktigt av sin arbetsgivare till följd 
av detta.

Or. en

Ändringsförslag 129
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska i 
överensstämmelse med nationell 
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lagstiftning och praxis se till att det finns 
nödvändiga mekanismer för att 
arbetstagare ska kunna göra anspråk på 
och ta del av alla förmåner som de är 
berättigade till och/eller att tredje part kan 
agera på deras vägnar i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande sanktioner finns att ta till 
vid omotiverade begränsningar av rätten 
till fri rörlighet och vid brott mot 
principen om likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 131
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister får inte vara utformade på ett 
sätt som gör att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen. Annars bör lämpliga 
sanktioner tillämpas.
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Or. en

Ändringsförslag 132
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

2. Tidsfristerna för tillämpning av dessa 
rättigheter får inte vara utformade på ett 
sätt som gör att det i praktiken blir 
omöjligt eller avsevärt svårare att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag 133
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

2. Tidsfristerna för tillämpning av dessa 
rättigheter måste möjliggöra att 
rättigheterna kan utövas inom en lämplig 
tidsram. De får inte vara utformade på ett 
sätt som gör att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister får inte vara utformade på ett 
sätt som gör att det i praktiken blir 
omöjligt eller förknippat med betydande 
svårigheter att utöva de rättigheter som 
följer av unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 135
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 
tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

2. Bestämmelserna i artikel 3 ska inte 
påverka tillämpningen av nationella regler 
om tidsfrister för tillämpning av dessa 
rättigheter. Dessa tidsfrister får inte vara
utformade på ett sätt som gör att det i 
praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt 
att utöva de rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att främja efterlevnaden av de 
rättigheter som fastställs i 
unionslagstiftningen ska arbetstagaren ha 
rätt att få lättförståeliga och verifierbara 
lönebesked av arbetsgivaren. 
Medlemsstaterna ska utfärda enhetliga 
riktlinjer om utformningen av sådana 
lönebesked.

Or. de

Ändringsförslag 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. För att främja efterlevnaden av de 
rättigheter som fastställs i 
unionslagstiftningen ska arbetstagaren ha 
rätt att erhålla tidkort av arbetsgivaren. I 
händelse av ett rättsligt förfarande mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren ska 
bevisbördan angående tidkortet ligga på 
arbetsgivaren.

Or. de

Ändringsförslag 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. För att främja efterlevnaden av de 
rättigheter som fastställs i 
unionslagstiftningen ska medlemsstaterna 
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anta bestämmelser om att arbetstagare 
ska ha rätt till ersättning för sina 
kostnader i samband med insamling av 
nödvändig information för att kunna 
hävda sina rättigheter, särskilt 
rådgivnings- och resekostnader samt 
kostnader för tolktjänster.

Or. de

Ändringsförslag 139
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Föreningars, organisationers och andra 
juridiska personers verksamhet

Fackföreningars, föreningars, 
organisationers och andra juridiska 
personers verksamhet

Or. en

Ändringsförslag 140
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, fackföreningar, organisationer 
eller andra juridiska personer, som i 
enlighet med de kriterier som föreskrivs i 
deras nationella lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att säkerställa att 
bestämmelserna i detta direktiv följs, får 
engagera sig, antingen på arbetstagarens 
och dennes familjemedlemmars vägnar 
eller till stöd för dem och i tillämpliga fall
med arbetstagarens medgivande, i de 
rättsliga och/eller administrativa 
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säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

förfaranden som finns för att säkerställa 
efterlevnaden av rättigheterna enligt artikel 
45 i fördraget och artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011.

Or. de

Ändringsförslag 141
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

1. Medlemsstaterna ska se till att
fackföreningar, föreningar, organisationer 
eller andra juridiska personer, som i 
enlighet med de kriterier som föreskrivs i 
deras nationella lagstiftning, kollektivavtal 
eller nationella praxis har ett berättigat 
intresse av att säkerställa att 
bestämmelserna i detta direktiv följs, får 
engagera sig, antingen för ett kollektivt 
intresse eller på arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

Or. en

Motivering

Fackföreningar, föreningar, organisationer och andra juridiska personer bör kunna 
engagera sig på en arbetstagares vägnar eller till stöd för denna i rättsliga eller 
administrativa förfaranden utan arbetstagarens medgivande. Kollektivavtal, som reglerar 
arbetsmarknaden i vissa medlemsstater, framförhandlas och undertecknas av 
arbetsmarknadens parter. Dessa är kollektivavtalets avtalsslutande parter och bör därför ha 
rätt att försvara sina intressen oavsett om arbetstagaren ger sitt medgivande eller ej.
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Ändringsförslag 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem, såvida inte de berörda 
personerna har invändningar, i de 
rättsliga och/eller administrativa 
förfaranden som finns för att säkerställa 
efterlevnaden av rättigheterna enligt artikel 
45 i fördraget och artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011.

Or. en

Motivering

Grupptalan begränsas avsevärt om enskilda arbetstagare som återvänt hem under vissa 
villkor inte kan identifieras. Bestämmelsen om arbetstagarens medgivande bör därför 
inskränkas.

Ändringsförslag 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
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lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

lagstiftning och praxis har ett berättigat 
intresse av att säkerställa att 
bestämmelserna i detta direktiv följs, har 
rätt att engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i EUF-fördraget och 
artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011.

Or. en

Ändringsförslag 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att dessa 
föreningar och organisationer har 
oinskränkt tillgång till de berörda 
arbetstagarna i förberedelserna och 
uppföljningen av en grupptalan.

Or. en

Ändringsförslag 145
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen 
av nationella regler om tidsfrister för 

2. Bestämmelserna i artikel 4 ska inte 
påverka tillämpningen av nationella regler 
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tillämpning av dessa rättigheter. Dessa 
tidsfrister ska vara sådana att de inte kan 
anses kunna göra att det i praktiken blir 
omöjligt eller orimligt svårt att utöva de 
rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

om tidsfrister för tillämpning av dessa 
rättigheter. Dessa tidsfrister får inte vara
utformade på ett sätt som gör att det i 
praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt 
att utöva de rättigheter som följer av 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande. Medlemsstaterna ska se till att 
organet endast tjänar arbetstagarnas 
intressen samt att det inte finns någon 
intressekonflikt med ekonomiska eller 
andra målsättningar.

Or. de

Ändringsförslag 147
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Medlemsstaterna ska 
se till att dessa organ anlägger ett 
könsperspektiv i alla skeden av processen. 
Medlemsstaterna ska även se till att alla 
arbetstagare, oavsett deras status före, 
under eller efter flytten, har icke-
diskriminerande tillgång till dessa organ. 
Dessa organ kan utgöra en del av ett 
nationellt organ som har liknande mål men 
som omfattar ett större antal 
diskrimineringsgrunder. I detta fall ska 
medlemsstaten se till att det nya eller
befintliga organet tilldelas tillräckligt med 
medel för att utföra dessa ytterligare 
uppgifter för att se till att de befintliga 
uppgifterna inte blir lidande.

Or. en

Motivering

För att förenkla: Om sådana strukturer inrättas bör de vara öppna för alla berörda 
arbetstagare, oavsett om dessa omfattas av övergångsbestämmelser, är personal från 
bemanningsföretag, utsända eller utstationerade – om de är mobila arbetstagare bör de ha 
tillgång.

Ändringsförslag 148
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur,
ett organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera 
organ för att främja, analysera, övervaka 
och stödja likabehandling av alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
utan diskriminering på grund av 
nationalitet, samt vidta nödvändiga 
åtgärder för dessa organs verksamhet. 
Dessa organ kan utgöra en del av ett 
nationellt organ som har liknande mål men 
som omfattar ett större antal 
diskrimineringsgrunder. I detta fall ska 
medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av befintliga nationella organ som 
har liknande mål men som omfattar ett 
större antal diskrimineringsgrunder. I detta 
fall ska medlemsstaten se till att det 
befintliga organet tilldelas tillräckligt med 
medel för att utföra dessa ytterligare 
uppgifter i syfte att säkerställa att organet 
fullgör alla sina funktioner på ett effektivt 
och adekvat sätt, och i synnerhet för att se 
till att de befintliga uppgifterna inte blir 
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lidande.

Or. en

Ändringsförslag 150
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av befintliga nationella organ som 
har liknande mål men som omfattar ett 
större antal diskrimineringsgrunder. I detta 
fall ska medlemsstaten se till att det 
befintliga organet tilldelas tillräckligt med 
medel för att utföra dessa ytterligare 
uppgifter för att se till att de befintliga 
uppgifterna inte blir lidande. I enlighet 
med sin nationella lagstiftning bör 
medlemsstaterna ge icke-statliga organ i 
uppdrag att stödja personer som utsatts 
för diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 151
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 2. Medlemsstaterna ska se till att 
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behörigheten för dessa organ omfattar 
följande:

behörigheten för dessa organ inte påverkar 
uppdrag, praxis och befogenheter som 
redan utförs av arbetsmarknadens parter 
på nationell nivå:

Or. en

Ändringsförslag 152
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att tillhandahålla oberoende juridisk 
och/eller annan hjälp till arbetstagare och 
deras familjemedlemmar för att driva 
klagomål, detta utan att det påverkar 
rättigheterna för arbetstagare eller deras 
familjemedlemmar och föreningar och
organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 4.

a) Att tillhandahålla oberoende juridisk 
och/eller annan hjälp, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, till 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
för att driva klagomål, detta utan att det 
påverkar rättigheterna för arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar och föreningar 
och organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 153
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
grund av nationalitet.

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar och analyser om 
diskriminering och icke-diskriminering på 
grund av nationalitet och/eller, när det 
gäller gränsarbetare, på grundval av 
hemvist. För varje medlemsstat bör det 
specificeras vilka arbetstillfällen som är 
reserverade för medlemsstatens 
medborgare.
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Or. nl

Ändringsförslag 154
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
grund av nationalitet.

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
grund av nationalitet och i kombination 
med diskriminering på någon annan 
grund.

Or. en

Ändringsförslag 155
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att offentliggöra oberoende rapporter 
om och lämna rekommendationer i alla 
frågor som rör sådan diskriminering.

c) Att offentliggöra oberoende rapporter 
om och lämna rekommendationer i alla 
frågor som rör sådan diskriminering och 
andra direkta eller indirekta former av 
diskriminering (såsom 
könsdiskriminering).

Or. en

Motivering

Kvinnor drabbas ofta av dubbel diskriminering när de arbetar utanför sitt hemland. 
Gränsproblematiken påverkar ofta rätten till mammaledighet och rättigheterna i fråga om 
sjukfrånvaro och ledighet av familjeskäl. Hänsyn bör tas till detta.
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Ändringsförslag 156
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Att informera unga med 
universitetsexamen och studenter som 
läser sista året på sin utbildning om deras 
rättigheter när de arbetar utomlands.

Or. en

Ändringsförslag 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Att tillhandahålla oberoende juridisk 
och/eller annan hjälp till arbetstagare och 
deras familjemedlemmar för att driva 
klagomål, detta utan att det påverkar 
rättigheterna för arbetstagare eller deras 
familjemedlemmar och föreningar och 
organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 4.

h) Att tillhandahålla oberoende juridisk 
och/eller annan hjälp, som täcker in hela 
den nationella arbetsrätten, till 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
för att driva klagomål, detta utan att det 
påverkar rättigheterna för arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar och föreningar 
och organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 4.

Or. de

Ändringsförslag 158
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 3. Medlemsstaterna bör uppmuntra
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eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

befintliga eller nyinrättade organ att 
utnyttja och samarbeta med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna. 
Medlemsstaterna ska också se till att
befintliga eller nyinrättade organ är 
medvetna om, utnyttjar och samarbetar 
med befintliga informations- och 
stödtjänster som erbjuds av 
fackföreningar, föreningar, 
organisationer eller andra juridiska 
personer.

Or. en

Ändringsförslag 160
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
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eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

eller nyinrättade organ, även sådana som 
inrättats av fackföreningar och icke-
statliga organisationer är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

Or. de

Ändringsförslag 161
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.
Medlemsstaterna ska säkerställa 
samarbete med befintliga informations-
och stödtjänster som erbjuds av 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer eller andra berörda 
juridiska personer. Medlemsstaterna ska 
se till att yrkesinspektioner involveras i 
detta samarbete och denna process, samt 
se till att utbyte av bästa praxis och 
information yrkesinspektionerna emellan 
utgör en integrerad del av detta.

Or. en

Ändringsförslag 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch



PE519.521v02-00 76/92 AM\1004217SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 
gemensamma kontaktpunkterna.

3. Medlemsstaterna ska se till att dessa
organ är medvetna om, utnyttjar och 
samarbetar med befintliga informations-
och stödtjänster på nationell nivå via 
kontaktpunkter och på EU-nivå, 
exempelvis via Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network, de 
gemensamma kontaktpunkterna och det 
europeiska nätverket av nationella 
kontaktpunkter. Medlemsstaterna ska 
också säkerställa samarbete med 
befintliga informations- och stödtjänster 
som erbjuds av arbetsmarknadens parter 
och icke-statliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 163
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att när de 
uppdrag som anges i artikel 5.1 och 5.2 
fördelas på fler än ett organ ska 
ansvarsfördelningen mellan dessa organ 
avgränsas på ett lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 164
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När fler än ett organ ansvarar för de 
uppgifter som avses i artikel 5.1 och 5.2 
ska medlemsstaterna se till att dessa 
organ samordnar sin verksamhet och 
samarbetar, så att överlappande 
befogenheter eller avsaknad av 
befogenheter undviks.

Or. nl

Ändringsförslag 165
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dialog Intresserepresentation och dialog

Or. en

Ändringsförslag 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer 
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Medlemsstaterna ska upprätta dialog med 
lämpliga icke-statliga organisationer och 
med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer 
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Medlemsstaterna ska uppmuntra och stödja
dialog med berörda icke-statliga 
organisationer, representativa organ och 
med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet, samt med hänsyn till
principen om likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 168
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med arbetsmarknadens parter och
lämpliga icke-statliga organisationer som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med arbetsmarknadens parter och
lämpliga icke-statliga organisationer som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Or. en

Ändringsförslag 170
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör se till att 
stödorganet för likabehandling aktivt 
främjar intresserepresentation och sörjer 
för att arbetstagare och deras familjer 
som utövar sin rätt till fri rörlighet känner 
till och kan utnyttja sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underlätta och 
stödja organisering av arbetstagare från 
andra medlemsstater, särskilt utsatta 
grupper som arbetar utanför formella 
strukturer, såsom säsongsarbetare, vård-
och hushållsarbetare och sexarbetare. 
Medlemsstaterna ska även förse sådana 
arbetstagare med information om 
möjligheterna att gå med i en 
fackförening samt underlätta erkännande 
av medlemskap i en fackförening i en 
annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 172
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Övergripande system för mobila 

arbetstagare
1. I syfte att dra full nytta av 
arbetsmarknaden och underlätta 
rörligheten för medborgare och invånare i 
EU ska kommissionen överväga ett 
valfritt, frivilligt, individuellt och 
övergripande ”29:e system” som 
komplement till de nationella 
socialförsäkringssystemen.
2. Kommissionen ska fastställa 
minimikraven för detta ”29:e system”.

Or. en
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Ändringsförslag 173
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer får kännedom om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011, på alla 
lämpliga sätt och inom hela sitt 
territorium.

1. Medlemsstaterna ska i framtiden se till 
att berörda personer inom hela deras 
territorium personligen informeras om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011. Detta bör 
ske genom att relevant information sprids 
på ett så varaktigt sätt som möjligt, där 
man når ut till så många människor som 
möjligt, via Eures och under medverkan 
av arbetsmarknadens parter. 
Informationens innehåll, form och 
spridningsmetoder bör anpassas till de 
olika målgrupperna och följaktligen vara 
tydlig, lättillgänglig och heltäckande.

Or. de

Ändringsförslag 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer får kännedom om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011, på alla 
lämpliga sätt och inom hela sitt 
territorium.

1. Medlemsstaterna ska, på alla lämpliga 
sätt, inom hela sitt territorium och oavsett 
den enskildes status, se till att berörda 
personer får kännedom inte bara om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011, utan även 
om de många andra bestämmelser som 
rör social trygghet, såsom 
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familjeförmåner, rättigheter på 
arbetsplatsen, arbetsvillkor, skatt, 
erkännande av familj och språkinlärning, 
och som är av betydelse för arbetstagare 
och deras familjer.

Or. en

Ändringsförslag 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare. Denna information bör 
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare. Medlemsstaterna ska se 
till att denna information sprids på ett så 
varaktigt sätt som möjligt, där man når ut 
till så många människor som möjligt. 
Informationens innehåll, form och 
spridningsmetoder bör anpassas till de 
olika målgrupperna av arbetstagare.  
Denna information bör också vara 
lättillgänglig via Ditt Europa och Eures.

Or. de

Ändringsförslag 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som 
EU-lagstiftningen ger när det gäller fri

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som 
EU-lagstiftningen ger när det gäller
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rörlighet för arbetstagare. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

arbetstagares fria rörlighet för
arbetssökande, mobila arbetstagare och 
arbetsgivare i syfte att främja 
arbetstagares frivilliga geografiska 
rörlighet på rättvis grund samt bidra till 
hög sysselsättning av god kvalitet. Denna 
information bör tillhandahållas genom 
individuell rådgivning och vara 
lättillgänglig via Ditt Europa och Eures.

Or. en

Ändringsförslag 177
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare. Denna information bör 
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information på flera språk om de 
rättigheter som EU-lagstiftningen ger när 
det gäller fri rörlighet för arbetstagare. 
Denna information bör också vara 
lättillgänglig via Ditt Europa och Eures. 
Detta gäller såväl 
ursprungsmedlemsstaten som den 
medlemsstat i vilken arbetstagaren 
arbetar.

Or. de

Ändringsförslag 178
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig,
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
heltäckande och aktuell information om de 
rättigheter som EU-lagstiftningen ger när 
det gäller fri rörlighet för arbetstagare, 
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för arbetstagare. . Denna information bör
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

prövningsförfarande och kontaktpunkter, 
på ett användarvänligt sätt och i 
lättillgängligt format, även för personer 
med funktionsnedsättning. Denna 
information bör vara tillgänglig på en 
enda officiell nationell webbplats och på 
andra lämpliga sätt, såsom broschyrer, 
samt även vara lättillgänglig via Ditt 
Europa och Eures.

Or. en

Ändringsförslag 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

2. Medlemsstaterna ska via nationella 
kontaktpunkter ge tydlig, lättillgänglig, 
heltäckande, aktuell och flerspråkig
information om de rättigheter som EU 
lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare och om vilka 
medel för rättsligt skydd och prövning 
som finns tillgängliga. Medlemsstaterna 
uppmuntras också att upprätta en 
flerspråkig webbplats för information om 
arbetstagarnas fria rörlighet. När 
språkurvalet görs bör medlemsstaterna i 
första hand ta hänsyn till de grupper av 
mobila arbetstagare som för närvarande 
är störst i det aktuella landet. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

Or. pl

Ändringsförslag 180
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

2. Medlemsstaterna ska via nationella 
kontaktpunkter ge tydlig, lättillgänglig, 
heltäckande, aktuell och flerspråkig
information om de rättigheter som EU 
lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare och om vilka 
medel för rättsligt skydd och prövning 
som finns tillgängliga. Medlemsstaterna 
uppmuntras också att upprätta en 
flerspråkig webbplats för information om 
arbetstagarnas fria rörlighet. 
Informationen på denna webbplats och 
informationen om samordningen av de 
sociala trygghetssystemen ska kopplas 
samman. Denna information bör också 
vara lättillgänglig via Ditt Europa och 
Eures. Även kontakt, samordning och 
samarbete mellan berörda organ över 
gränserna bör främjas.

Or. nl

Ändringsförslag 181
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare. . Denna information bör 
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare, samt om möjligheterna 
till skydd och överklagande i fråga om 
dessa rättigheter. Denna information bör 
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

Or. en
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Ändringsförslag 182
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare.Denna information bör 
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information på Europeiska unionens 
samtliga officiella språk om de rättigheter 
som EU-lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

Or. ro

Ändringsförslag 183
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
information om andra nationella 
bestämmelser av betydelse för 
arbetstagare och deras familjer som 
utövar sin rätt till fri rörlighet kommer till 
de berörda personernas kännedom.

Or. en

Ändringsförslag 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska på begäran ge 
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tydlig, lättillgänglig, heltäckande och 
aktuell information om rätten till fri 
rörlighet för unionsarbetstagare till de 
egna medborgare som vill utnyttja rätten 
att fritt flytta till en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Kapitel 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IVa – Kontroll av efterlevnaden

Or. en

Ändringsförslag 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a – Påföljder
Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och 
förordning (EU) nr 492/2011, och ska 
vidta de åtgärder som krävs för att se till 
att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna 
ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den [... dagen för 
införlivande]. De ska utan dröjsmål 
informera om alla efterföljande ändringar 
av dem.
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Or. en

Ändringsförslag 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b – Yrkesinspektioner
Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de 
bestämmelser som fastställs i förordning 
(EU) nr 492/2011 och för att garantera att 
direktivet tillämpas och efterlevs korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 188
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får införa eller behålla 
bestämmelser som är mer fördelaktiga för 
att upprätthålla principen om 
likabehandling än de som anges i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna får införa eller behålla 
bestämmelser som är mer fördelaktiga för 
att upprätthålla principen om 
likabehandling än de som anges i detta 
direktiv. Medlemsstaterna uppmuntras att 
utöka räckvidden för de processuella 
rättigheterna till att gälla alla berörda 
arbetstagare och deras familjer oavsett om 
det gäller fri rörlighet enligt artikel 45 
eller andra typer av arbetskraftsmigration.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
behörigheten för de strukturer och organ 
som avses i artikel 5 för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
också omfattar rätten till likabehandling 
utan diskriminering på grund av 
nationalitet för alla EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar som utövar sin 
rätt till fri rörlighet i enlighet med 
artikel 21 i fördraget och direktiv 
2004/38/EG.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
behörigheten för de strukturer och organ 
som avses i artikel 5 för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
också omfattar rätten till likabehandling 
utan diskriminering på grund av 
nationalitet för alla EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar som utövar sin 
rätt till fri rörlighet i enlighet med artikel 
21 i EUF-fördraget och direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 190
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
behörigheten för de strukturer och organ 
som avses i artikel 5 för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar utan 

2. Medlemsstaterna får föreskriva att 
behörigheten för de strukturer och organ 
som avses i artikel 5 för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar utan 
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diskriminering på grund av nationalitet, 
också omfattar rätten till likabehandling 
utan diskriminering på grund av 
nationalitet för alla EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar som utövar sin 
rätt till fri rörlighet i enlighet med 
artikel 21 i fördraget och direktiv 
2004/38/EG.

diskriminering på grund av nationalitet, 
också omfattar gränsarbetare och andra 
arbetstagare samt rätten till likabehandling 
utan diskriminering på grund av 
nationalitet för alla EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar som utövar sin 
rätt till fri rörlighet i enlighet med artikel 
21 i EUF-fördraget och direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behörigheterna för de strukturer och 
organ som avses i artikel 5 och som 
tillhandahålls av medlemsstaterna ska 
även omfatta utstationerade arbetstagare 
enligt definitionen i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 192
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast två år efter utgången av tidsfristen 
för införlivande ska kommissionen
rapportera till Europaparlamentet, rådet 

Senast två år efter utgången av tidsfristen 
för införlivande ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet, rådet 
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och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om genomförandet av detta 
direktiv, och om så är lämpligt lägga fram 
förslag om nödvändiga ändringar.

och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om genomförandet av detta 
direktiv, och om så är lämpligt lägga fram 
förslag om nödvändiga ändringar eller 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 193
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna rapport ska kommissionen 
särskilt beakta de eventuella svårigheter 
som ungdomar med universitetsexamen 
möter när de rör sig inom unionen för en 
begränsad tid eller för en tillfällig 
anställning.

Or. en

Ändringsförslag 194
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna rapport ska kommissionen 
särskilt beakta de eventuella svårigheter 
som ungdomar med universitetsexamen 
möter när de rör sig inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 195
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska även analysera de 
eventuella svårigheter som makar eller 
makor till arbetstagare möter när dessa 
makar eller makor är 
tredjelandsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 196
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska även analysera de 
eventuella svårigheter som makar eller 
makor till arbetstagare möter när dessa 
makar eller makor är 
tredjelandsmedborgare.

Or. en


