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Amendement 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Omdat horizontale communautaire 
wetgeving ontbreekt, verschillen de rechten 
van de onderdanen van derde landen 
naargelang van de lidstaat waar zij werken 
en naargelang van hun nationaliteit. Zij 
hebben niet dezelfde rechten als nationale 
onderdanen van de lidstaat, of als andere 
EU-burgers. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend 
immigratiebeleid en om de verschillen in
rechtspositie tussen EU-burgers en legaal 
werkende onderdanen van derde landen te 
verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een 
pakket rechten moeten worden vastgelegd 
in een zodanige vorm dat de 
beleidsgebieden worden gespecificeerd 
waarop een gelijke behandeling geldt van 
nationale onderdanen en werknemers uit 
derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, maar nog niet de status van 
langdurig ingezetene hebben. Dergelijke 
bepalingen zijn bedoeld om binnen de EU 
gelijke voorwaarden te scheppen en te 
erkennen dat dergelijke onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat 
werken door hun werk en 
belastingafdrachten bijdragen aan de 
Europese economie; bovendien kunnen zij 
oneerlijke concurrentie tussen nationale 
onderdanen en onderdanen van derde 
landen als gevolg van de mogelijke 
uitbuiting van de laatstgenoemden 
tegengaan.

(9) Omdat horizontale communautaire 
wetgeving ontbreekt, verschillen de rechten 
van de onderdanen van derde landen 
naargelang van de lidstaat waar zij werken 
en naargelang van hun nationaliteit. Zij 
hebben niet dezelfde rechten als nationale 
onderdanen van de lidstaat, of als andere 
EU-burgers. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend 
immigratiebeleid en om de verschillen in 
rechtspositie tussen EU-burgers en legaal 
werkende onderdanen van derde landen te 
verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een 
pakket rechten moeten worden vastgelegd 
in een zodanige vorm dat de 
beleidsgebieden worden gespecificeerd 
waarop een gelijke behandeling geldt van 
nationale onderdanen en werknemers uit 
derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, maar nog niet de status van 
langdurig ingezetene hebben. Dergelijke 
bepalingen zijn bedoeld om binnen de EU
gelijke voorwaarden te scheppen en te 
erkennen dat dergelijke onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat 
werken door hun werk en 
belastingafdrachten bijdragen aan de 
Europese economie; bovendien kunnen zij 
oneerlijke concurrentie tussen nationale 
onderdanen en onderdanen van derde 
landen als gevolg van de mogelijke 
uitbuiting van de laatstgenoemden 
tegengaan. Definitie van "werknemer uit 
een derde land", zoals vastgelegd in 
artikel 2 ter van deze richtlijn: "onverlet 
de interpretatie van arbeidsverbintenissen 
in andere wetgeving van de EU, een 
onderdaan van een derde land die is 
toegelaten op het grondgebied van een 
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lidstaat, die daar legaal woonachtig is en 
de toestemming heeft om te werken in het 
kader van een bezoldigd 
arbeidsbetrekking overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of overeenkomstig 
de nationale praktijk in de betrokken 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Met dit voorstel wordt beoogd om te verduidelijken dat de definitie van "werknemer uit een 
derde land" niet van invloed is op de interpretatie van het begrip "arbeidsbetrekking" in 
andere wetgevingsinstrumenten van de EU, aangezien er binnen de arbeidswetgeving van de 
EU geen uniforme definitie bestaat van het begrip "arbeidsbetrekking". Bovendien lijkt de 
door de Commissie voorgestelde definitie te verschillen van de gangbare definities in 
tenminste enkele lidstaten.

Amendement 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Omdat horizontale communautaire 
wetgeving ontbreekt, verschillen de rechten 
van de onderdanen van derde landen 
naargelang van de lidstaat waar zij werken 
en naargelang van hun nationaliteit. Zij 
hebben niet dezelfde rechten als nationale 
onderdanen van de lidstaat, of als andere 
EU-burgers. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend 
immigratiebeleid en om de verschillen in 
rechtspositie tussen EU-burgers en legaal 
werkende onderdanen van derde landen te 
verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een 
pakket rechten moeten worden vastgelegd 
in een zodanige vorm dat de 
beleidsgebieden worden gespecificeerd 
waarop een gelijke behandeling geldt van 

(9) Omdat horizontale communautaire 
wetgeving ontbreekt, verschillen de rechten 
van de onderdanen van derde landen 
naargelang van de lidstaat waar zij werken 
en naargelang van hun nationaliteit. Zij 
hebben niet dezelfde rechten als nationale 
onderdanen van de lidstaat, of als andere 
EU-burgers. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend 
immigratiebeleid en om de verschillen in 
rechtspositie tussen EU-burgers en legaal 
werkende onderdanen van derde landen te 
verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een 
pakket rechten moeten worden vastgelegd 
in een zodanige vorm dat de 
beleidsgebieden worden gespecificeerd 
waarop een gelijke behandeling geldt van 
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nationale onderdanen en werknemers uit 
derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, maar nog niet de status van 
langdurig ingezetene hebben. Dergelijke 
bepalingen zijn bedoeld om binnen de EU 
gelijke voorwaarden te scheppen en te 
erkennen dat dergelijke onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat 
werken door hun werk en 
belastingafdrachten bijdragen aan de 
Europese economie; bovendien kunnen 
zij oneerlijke concurrentie tussen nationale 
onderdanen en onderdanen van derde 
landen als gevolg van de mogelijke 
uitbuiting van de laatstgenoemden 
tegengaan.

nationale onderdanen en werknemers uit 
derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, maar nog niet de status van 
langdurig ingezetene hebben. Dergelijke 
bepalingen zijn bedoeld om binnen de EU 
gelijke voorwaarden te scheppen en de 
bijdrage van  onderdanen van derde 
landen aan de Europese samenlevingte 
erkennen  en oneerlijke concurrentie tussen 
nationale onderdanen en onderdanen van 
derde landen als gevolg van de mogelijke 
uitbuiting van de laatstgenoemden tegen te 
gaan

Or. en

Amendement 18
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Omdat horizontale communautaire 
wetgeving ontbreekt, verschillen de rechten 
van de onderdanen van derde landen 
naargelang van de lidstaat waar zij werken 
en naargelang van hun nationaliteit. Zij 
hebben niet dezelfde rechten als nationale 
onderdanen van de lidstaat, of als andere 
EU-burgers. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend 
immigratiebeleid en om de verschillen in 
rechtspositie tussen EU-burgers en legaal 
werkende onderdanen van derde landen te 
verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een 
pakket rechten moeten worden vastgelegd 
in een zodanige vorm dat de 
beleidsgebieden worden gespecificeerd 
waarop een gelijke behandeling geldt van 
nationale onderdanen en werknemers uit 

(9) ) Omdat horizontale communautaire 
wetgeving ontbreekt, verschillen de rechten 
van de onderdanen van derde landen 
naargelang van de lidstaat waar zij werken 
en naargelang van hun nationaliteit. Zij 
hebben niet dezelfde rechten als nationale 
onderdanen van de lidstaat, of als andere 
EU-burgers. Met het oog op een verdere 
ontwikkeling van een samenhangend 
immigratiebeleid en om de verschillen in 
rechtspositie tussen EU-burgers en legaal 
werkende onderdanen van derde landen te 
verkleinen en de bestaande voorschriften 
inzake immigratie aan te vullen, zou een 
pakket rechten moeten worden vastgelegd 
in een zodanige vorm dat de 
beleidsgebieden worden gespecificeerd 
waarop een gelijke behandeling geldt van 
nationale onderdanen en werknemers uit 
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derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, maar nog niet de status van 
langdurig ingezetene hebben. Dergelijke
bepalingen zijn bedoeld om binnen de EU 
gelijke voorwaarden te scheppen en te 
erkennen dat dergelijke onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat 
werken door hun werk en 
belastingafdrachten bijdragen aan de 
Europese economie; bovendien kunnen zij 
oneerlijke concurrentie tussen nationale 
onderdanen en onderdanen van derde 
landen als gevolg van de mogelijke 
uitbuiting van de laatstgenoemden 
tegengaan.

derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven, maar nog niet de status van 
langdurig ingezetene hebben. Dergelijke 
bepalingen zijn bedoeld om binnen de EU 
gelijke voorwaarden te scheppen en te 
erkennen dat dergelijke onderdanen van 
derde landen die legaal in een lidstaat 
werken door hun werk en 
belastingafdrachten bijdragen aan de legale 
arbeidsmarkt en aan de Europese 
economie; bovendien kunnen zij oneerlijke 
concurrentie tussen nationale onderdanen 
en onderdanen van derde landen als gevolg 
van de mogelijke uitbuiting van de 
laatstgenoemden tegengaan.

Or. en

Amendement 19
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op het grondgebied van een lidstaat 
werkende onderdanen van derde landen 
moeten op het gebied van de sociale 
zekerheid op dezelfde wijze worden 
behandeld als nationale onderdanen. In
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen worden takken 
van sociale zekerheid omschreven. 
Verordening (EG) nr. 859/2003 van de 
Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van 
de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 
tot de onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet onder 
deze bepalingen vallen breidt de 

(16) Op het grondgebied van een lidstaat 
werkende onderdanen van derde landen 
moeten op het gebied van de sociale 
zekerheid op dezelfde wijze worden 
behandeld als nationale onderdanen. In 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels worden takken 
van sociale zekerheid omschreven. 
Verordening (EG) nr. 859/2003 van de 
Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van 
de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 
tot de onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet onder 
deze bepalingen vallen breidt de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 uit tot onderdanen van derde 
landen die legaal in de Europese Unie 
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bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 uit tot onderdanen van derde 
landen die legaal in de Europese Unie 
verblijven en die zich in een 
grensoverschrijdende situatie bevinden. De 
bepalingen inzake gelijke behandeling op 
het gebied van de sociale zekerheid die in 
deze richtlijn zijn opgenomen, gelden ook 
voor personen die rechtreeks vanuit een 
derde land naar een lidstaat komen. 
Niettemin mag deze richtlijn niet meer 
rechten toekennen dan die welke 
krachtens het Gemeenschapsrecht op het 
gebied van de sociale zekerheid reeds 
gelden voor onderdanen van derde landen 
die zich in een grensoverschrijdende 
situatie tussen lidstaten bevinden.

verblijven en die zich in een 
grensoverschrijdende situatie bevinden. De 
bepalingen inzake gelijke behandeling op 
het gebied van de sociale zekerheid die in 
deze richtlijn zijn opgenomen, gelden ook 
voor personen die rechtreeks vanuit een 
derde land naar een lidstaat komen. 

Or. en

Motivering

Dit onderwerp vormt thans het onderwerp van discussie in het kader van de actualisering van 
de onderhavige verordening: we moeten in deze overweging niet vooruitlopen op deze 
onderhandelingen.

Amendement 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op het grondgebied van een lidstaat 
werkende onderdanen van derde landen 
moeten op het gebied van de sociale 
zekerheid op dezelfde wijze worden 
behandeld als nationale onderdanen. In 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen worden takken 
van sociale zekerheid omschreven. 

(16) Op het grondgebied van een lidstaat 
werkende onderdanen van derde landen 
moeten op het gebied van de sociale 
zekerheid op dezelfde wijze worden 
behandeld als nationale onderdanen. In 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen worden takken 
van sociale zekerheid omschreven. 
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Verordening (EG) nr. 859/2003 van de 
Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van 
de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 
tot de onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet onder 
deze bepalingen vallen breidt de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 uit tot onderdanen van derde 
landen die legaal in de Europese Unie 
verblijven en die zich in een 
grensoverschrijdende situatie bevinden. De 
bepalingen inzake gelijke behandeling op 
het gebied van de sociale zekerheid die in 
deze richtlijn zijn opgenomen, gelden ook 
voor personen die rechtreeks vanuit een 
derde land naar een lidstaat komen. 
Niettemin mag deze richtlijn niet meer 
rechten toekennen dan die welke krachtens 
het Gemeenschapsrecht op het gebied van 
de sociale zekerheid reeds gelden voor 
onderdanen van derde landen die zich in 
een grensoverschrijdende situatie tussen 
lidstaten bevinden.

Verordening (EG) nr. 859/2003 van de 
Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van 
de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 
tot de onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet onder 
deze bepalingen vallen breidt de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 uit tot onderdanen van derde 
landen die legaal in de Europese Unie 
verblijven en die zich in een 
grensoverschrijdende situatie bevinden. De 
bepalingen inzake gelijke behandeling op 
het gebied van de sociale zekerheid die in 
deze richtlijn zijn opgenomen, gelden ook 
voor personen die rechtreeks vanuit een 
derde land een lidstaat binnenkomen, 
waarbij het de lidstaten evenwel vrijstaat 
om de gelijke behandeling te beperken tot 
personen die een arbeidsbetrekking 
hebben. Niettemin mag deze richtlijn niet 
meer rechten toekennen dan die welke 
krachtens het Gemeenschapsrecht op het 
gebied van de sociale zekerheid reeds 
gelden voor onderdanen van derde landen 
die zich in een grensoverschrijdende 
situatie tussen lidstaten bevinden en 
evenmin de bevoegdheid van de lidstaten 
beperken om  hun eigen regelingen voor 
sociale zekerheid te organiseren en de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
een persoon is aangesloten bij een 
regeling voor sociale zekerheid. Voorts 
mag de richtlijn geen rechten toekennen 
die buiten de werkingssfeer van de EU-
wetgeving vallen, bijvoorbeeld in het geval 
van gezinsleden die in een derde land 
verblijven.

Or. en

Motivering

Gezien het toepassingsbereik van de richtlijn - d.w.z. personen die de lidstaten binnenkomen 
om werk te zoeken maar ook zij die op grond van hun verblijfsvergunning het recht hebben 
om te werken - is het van het grootste belang dat er in artikel 12 aandacht wordt geschonken 
aan het bestaan van op woonplaats gebaseerde stelsels van sociale zekerheid doordat aan de 
lidstaten de mogelijkheid wordt open gelaten om het verlenen van gelijke behandeling op het
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gebied van sociale zekerheid t beperken tot personen die een arbeidsbetrekking hebben, zulks 
ten eind belangrijke en diepgaande wijzigingen in de op woonplaats gebaseerde stelsels  van 
sociale zekerheid te voorkomen.

Amendement 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op het grondgebied van een lidstaat 
werkende onderdanen van derde landen 
moeten op het gebied van de sociale 
zekerheid op dezelfde wijze worden 
behandeld als nationale onderdanen. In 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 
Raad van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen worden takken 
van sociale zekerheid omschreven. 
Verordening (EG) nr. 859/2003 van de 
Raad van 14 mei 2003 tot uitbreiding van 
de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 
tot de onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet 
onder deze bepalingen vallen breidt de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 uit tot onderdanen van derde 
landen die legaal in de Europese Unie 
verblijven en die zich in een 
grensoverschrijdende situatie bevinden.
De bepalingen inzake gelijke behandeling 
op het gebied van de sociale zekerheid die 
in deze richtlijn zijn opgenomen, gelden 
ook voor personen die rechtreeks vanuit 
een derde land naar een lidstaat komen. 
Niettemin mag deze richtlijn niet meer 
rechten toekennen dan die welke krachtens 
het Gemeenschapsrecht op het gebied van 
de sociale zekerheid reeds gelden voor 

(16) Op het grondgebied van een lidstaat 
werkende onderdanen van derde landen 
moeten op het gebied van de sociale 
zekerheid op dezelfde wijze worden 
behandeld als nationale onderdanen. In 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels worden takken 
van sociale zekerheid omschreven. De 
bepalingen inzake gelijke behandeling op 
het gebied van de sociale zekerheid die in 
deze richtlijn zijn opgenomen, gelden ook 
voor personen die rechtreeks vanuit een 
derde land naar een lidstaat komen. 
Niettemin mag deze richtlijn niet meer 
rechten toekennen dan die welke krachtens 
het Gemeenschapsrecht op het gebied van 
de sociale zekerheid reeds gelden voor 
onderdanen van derde landen die zich in 
een grensoverschrijdende situatie tussen 
lidstaten bevinden.
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onderdanen van derde landen die zich in 
een grensoverschrijdende situatie tussen 
lidstaten bevinden.

Or. en

Motivering

De nieuwe wetgeving inzake de coördinatie van de stelsels voor sociale zekerheid zal 
verordening (EG) 883/2004 zijn.

Amendement 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De EU-wetgeving houdt geen 
beperking in van de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun socialezekerheidsstelsels 
te organiseren. Bij gebreke van 
harmonisatie op EU-niveau moet de 
wetgeving van elke lidstaat de 
voorwaarden bepalen waaronder 
socialezekerheidsuitkeringen worden 
toegekend, alsook de hoogte van deze 
uitkeringen en de periode gedurende 
welke zij worden verstrekt. Bij de 
uitoefening van die bevoegdheid moeten 
de lidstaten evenwel de EU-wetgeving 
naleven. Onderdanen van derde landen 
die onder deze richtlijn vallen, moeten 
voldoen aan de voorwaarden die zijn 
gesteld door de wetgeving van de 
bevoegde lidstaat met betrekking tot 
aansluiting bij een 
socialezekerheidsstelsel of het recht op 
prestaties.

Or. en
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Amendement 23
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten moeten het 
Internationale Verdrag inzake 
bescherming van de rechten van alle 
migrerende werknemers en hun 
gezinsleden, aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties van 18 december 1990, ratificeren.

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "werknemer uit een derde land": iedere 
onderdaan van een derde land die tot het 
grondgebied van een lidstaat is toegelaten 
en in de betrokken lidstaat mag werken; 

(b) Definitie van "werknemer uit een derde 
land", zoals vastgelegd in artikel 2 ter van 
deze richtlijn: "onverlet de interpretatie 
van arbeidsverbintenissen in andere 
wetgeving van de EU, een onderdaan van 
een derde land die is toegelaten op het 
grondgebied van een lidstaat, die daar 
legaal woonachtig is en de toestemming 
heeft om te werken in het kader van een 
bezoldigd arbeidsbetrekking 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of overeenkomstig de nationale 
praktijk in de betrokken lidstaat.

Or. en



PE440.019v01-00 12/19 AM\810515NL.doc

NL

Amendement 25
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onderdanen van derde landen die onder 
Richtlijn 96/71/EG vallen zolang zij ter 
beschikking zijn gesteld;

(b) onderdanen van derde landen die onder 
Richtlijn 96/71/EG vallen zolang zij ter 
beschikking zijn gesteld; zij doet niets af 
aan de bevoegdheid van de lidstaten voor 
wat betreft de toegang en toelating van 
onderdanen van derde landen tot hun 
arbeidsmarkten. Het recht van de 
lidstaten om nationale, op de 
arbeidsmarkt gerichte regels te behouden 
of in te voeren, wordt door deze richtlijn 
niet ingeperkt;

Or. de

Motivering

Het is dringend nodig om duidelijk te maken dat onderhavige ontwerprichtlijn in combinatie 
met richtlijn 96/71/EG geen beperking vormt op de bevoegdheid van de lidstaten met 
betrekking tot de toelating van onderdanen van derde landen tot hun arbeidsmarkten. Het 
recht van de lidstaten om te beslissen over de toegang tot hun eigen arbeidsmarkten mag niet 
worden aangetast. 

Amendement 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, 
ontslag en gezondheid en veiligheid op het 
werk;

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, 
vakantie, arbeidstijd, ontslag en 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
rekening houdend met vigerende 
collectieve overeenkomsten;

Or. en
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Amendement 27
Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, 
ontslag en gezondheid en veiligheid op het 
werk;

(a) arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, 
vakantie, arbeidstijd, ontslag en 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
duur van het werk, betaalde vakanties, 
tuchtrecht;

Or. fr

Motivering

Om de reikwijdte van de gelijke behandeling te verruimen.

Amendement 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) takken van sociale zekerheid zoals 
omschreven in Verordening (EEG) nr. 
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen. Verordening 
(EG) nr. 859/2003 tot uitbreiding van de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Toepassingsverordening 
(EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van 
derde landen die enkel door hun 
nationaliteit nog niet onder deze 
bepalingen vallen, is eveneens van 
toepassing;

(e) In Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels worden 
takken van sociale zekerheid omschreven.
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Or. en

Motivering

De nieuwe wetgeving inzak de coördinatie van de stelsels voor sociale zekerheid zal 
verordening (EG) 883/2004 zijn.

Amendement 29
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) takken van sociale zekerheid zoals 
omschreven in Verordening (EEG) nr. 
1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen. Verordening 
(EG) nr. 859/2003 tot uitbreiding van de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 en Toepassingsverordening
(EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van 
derde landen die enkel door hun 
nationaliteit nog niet onder deze 
bepalingen vallen, is eveneens van 
toepassing;

(e) de nationale wetsbepalingen 
betreffende de takken van sociale 
zekerheid zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. Ook de 
begeleidende verordening waarin de 
coördinatie van de stelsels van sociale 
verzekering wordt uitgebreid tot de 
onderdanen van derde landen die enkel 
door hun nationaliteit nog niet onder deze 
bepalingen vallen en die legaal 
woonachtig zijn in een 
grensoverschrijdende situatie binnen de 
EU , is eveneens van toepassing;

Or. en

Amendement 30
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) toegang tot goederen en diensten en de (h) toegang tot goederen en diensten en de 
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levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, zoals 
huisvestingsprocedures en bijstand van 
arbeidsbureaus;

levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, zoals 
huisvestingsprocedures en bijstand en 
adviesdiensten van arbeidsbureaus, 
overeenkomstig de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 31
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij de door lid 1 van het 
onderhavige artikel vastgestelde rechten 
inperken overeenkomstig hun eigen 
nationaal recht; 

Or. de

Motivering

Uit het subsidiariteitsbeginsel volgt dat het aan de lidstaten moet blijven voorbehouden om 
verdergaande rechten van onderdanen van derde landen te regelen. Op zijn minst moet echter 
worden voorzien in de mogelijkheid dat de lidstaten de ina artikel 12, lid 1, vastgelegde 
rechten kunnen inperken. 

Amendement 32
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen de gelijke 
behandeling met nationale onderdanen 
beperken:

2. De lidstaten mogen alleen in 
onderstaande gevallen de gelijke 
behandeling met nationale onderdanen 
beperken:
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Or. en

Amendement 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) door de bij lid 1, onder h), toegekende 
rechten inzake huisvesting te beperken tot 
gevallen waarin de onderdaan van het 
derde land ten minste drie jaar op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat 
verblijft of mag verblijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) door de bij lid 1, onder h), toegekende 
rechten inzake huisvesting te beperken tot 
gevallen waarin de onderdaan van het 
derde land ten minste drie jaar op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat 
verblijft of mag verblijven;

Schrappen

Or. en
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Amendement 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) door de bij lid 1, onder a), b), en g), 
toegekende rechten te beperken tot 
werknemers uit derde landen die een baan 
hebben;

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) door de bij lid 1, onder e), toegekende 
rechten, met uitzondering van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen, te beperken tot 
werknemers uit derde landen die een baan 
hebben.

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) door de bij lid 1, onder e), toegekende 
rechten, met uitzondering van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen, te beperken tot 
werknemers uit derde landen die een baan 

(e) door de bij lid 1, onder e), toegekende 
rechten, (met uitzondering van het recht 
op werkloosheidsuitkeringen voor 
degenen die dit recht ontlenen aan 
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hebben. vroegere arbeid in de betrokken lidstaat), 
te beperken tot onderdanen van derde 
landen die een baan hebben;

Or. en

Motivering

Gezien het toepassingsbereik van de richtlijn - d.w.z. personen die de lidstaten binnenkomen 
om werk te zoeken maar ook zij die op grond van hun verblijfsvergunning het recht hebben 
om te werken - is het van het grootste belang dat er in artikel 12 aandacht wordt geschonken 
aan het bestaan van op woonplaats gebaseerde stelsels van sociale zekerheid doordat aan de 
lidstaten de mogelijkheid wordt open gelaten om het verlenen van gelijke behandeling op het 
gebied van sociale zekerheid t beperken tot personen die een arbeidsbetrekking hebben, zulks 
ten eind belangrijke en diepgaande wijzigingen in de op woonplaats gebaseerde stelsels  van 
sociale zekerheid te voorkomen.

Amendement 38
Alejandro Cercas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Behoudens bilaterale 
overeenkomsten ontvangen de 
werknemers uit derde landen die naar een 
derde land verhuizen, of hun 
nabestaanden die in een derde land 
wonen terwijl zij hun rechten aan de 
werknemer ontlenen, bij ouderdom, 
invaliditeit, of overlijden wettelijke 
prestaties gebaseerd op de vroegere arbeid 
van de werknemer en verworven 
overeenkomstig de in artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van de 
Raad omschreven wetgeving, zulks onder 
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde 
tarieven als de onderdanen van de 
betrokken lidstaten wanneer zij naar een 
derde land verhuizen. De lidstaten 
kunnen de toepassing van deze bepaling 
afhankelijk stellen van het bestaan van 
bilaterale overeenkomsten waarin de 
wederzijdse export van pensioenen wordt 
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erkend en een technische samenwerking 
wordt ingevoerd.

Or. en

Amendement 39
Gesine Meissner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
schendingen van de in deze richtlijn 
vastgestelde rechten in gerechte kunnen 
worden aangevochten.. 

Or. en


