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Ändringsförslag 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på 
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 
men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som 
medlemsstatens egna medborgare.
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den 
europeiska ekonomin genom sitt arbete och 
genom att betala skatt samt att fungera som 
en garanti för att minska illojal konkurrens 
mellan medlemsstaternas egna medborgare 
och tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på 
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 
men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som
medlemsstatens egna medborgare.
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den 
europeiska ekonomin genom sitt arbete och 
genom att betala skatt samt att fungera som 
en garanti för att minska illojal konkurrens 
mellan medlemsstaternas egna medborgare 
och tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.
Utan att det påverkar tolkningen av 
begreppet ”anställningsförhållande” i 
annan EU-lagstiftning avser den 
definition av ”arbetstagare från 
tredjeland” som ges i artikel 2b i detta 
direktiv en tredjelandsmedborgare som 
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har beviljats inresa till en medlemsstats 
territorium och som är lagligen bosatt där 
och har tillstånd att arbeta där inom 
ramen för en avlönad anställning i 
enlighet med den nationella lagstiftningen 
och/eller den nationella praxisen i den 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att definitionen av ”arbetstagare från 
tredjeland” inte ska påverka tolkningen av begreppet ”anställningsförhållande” i annan EU-
lagstiftning eftersom det inte finns någon enhetlig definition av detta begrepp inom EU:s 
arbetslagstiftning. Dessutom förefaller kommissionens förslag till definition skilja sig åt från 
de definitioner som används i åtminstone vissa medlemsstater.

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

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på 
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 
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men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som 
medlemsstatens egna medborgare.
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den 
europeiska ekonomin genom sitt arbete 
och genom att betala skatt samt att 
fungera som en garanti för att minska
illojal konkurrens mellan medlemsstaternas 
egna medborgare och 
tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som 
medlemsstatens egna medborgare.
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna 
tredjelandsmedborgarnas bidrag till det 
europeiska samhället och bekämpandet av 
illojal konkurrens mellan medlemsstaternas 
egna medborgare och 
tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

Or. en

Ändringsförslag 18
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på 
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 
men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som 

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på 
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 
men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som 
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medlemsstatens egna medborgare.
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den 
europeiska ekonomin genom sitt arbete och 
genom att betala skatt samt att fungera som 
en garanti för att minska illojal konkurrens 
mellan medlemsstaternas egna medborgare 
och tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

medlemsstatens egna medborgare.
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den
lagliga arbetsmarknaden och till den
europeiska ekonomin genom sitt arbete och 
genom att betala skatt samt att fungera som 
en garanti för att minska illojal konkurrens 
mellan medlemsstaternas egna medborgare 
och tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

Or. en

Ändringsförslag 19
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen definieras grenar av social 
trygghet. Rådets förordning (EG) nr 
859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser utvidgar bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/1971 till att 
även avses tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i EU och som befinner sig i 
en gränsöverskridande situation.
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen definieras 
grenar av social trygghet. 
Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av 
den 14 maj 2003 om utvidgning av 
bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser utvidgar bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/1971 till att 
även avses tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i EU och som befinner sig i 
en gränsöverskridande situation.
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 
även personer som kommer till en 
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även personer som kommer till en 
medlemsstat direkt från ett tredjeland.
Detta direktiv bör dock inte tillerkänna 
fler rättigheter än de som redan föreskrivs 
i gällande gemenskapsrätt på området för 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som har anknytning till flera 
medlemsstater.

medlemsstat direkt från ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Denna fråga håller för närvarande på att diskuteras i samband med uppdateringen av den 
berörda förordningen, vi bör inte föregripa de förhandlingarna i detta skäl.

Ändringsförslag 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjer flyttar inom gemenskapen 
definieras grenar av social trygghet.
Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av 
den 14 maj 2003 om utvidgning av 
bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser utvidgar bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/1971 till att 
även avses tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i EU och som befinner sig i 
en gränsöverskridande situation.
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjer flyttar inom gemenskapen 
definieras grenar av social trygghet.
Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av 
den 14 maj 2003 om utvidgning av 
bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser utvidgar bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/1971 till att 
även avses tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i EU och som befinner sig i 
en gränsöverskridande situation.
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 
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även personer som kommer till en 
medlemsstat direkt från ett tredjeland.
Detta direktiv bör dock inte tillerkänna fler 
rättigheter än de som redan föreskrivs i 
gällande gemenskapsrätt på området för 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som har anknytning till flera 
medlemsstater.

även personer som reser in i en 
medlemsstat direkt från ett tredjeland, men 
tillåter medlemsstaterna att begränsa 
likabehandlingen till personer i 
sysselsättning. Detta direktiv bör dock inte 
vare sig tillerkänna fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
gemenskapsrätt på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater 
eller begränsa medlemsstaternas 
befogenhet att organisera sina sociala 
trygghetssystem och fastställa villkoren 
för tillhörighet till ett socialt 
trygghetssystem. Direktivet bör inte heller 
tillerkänna rättigheter för personer i 
situationer som inte omfattas av EU-
lagstiftningen, till exempel 
familjemedlemmar som är bosatta i ett 
tredjeland.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av direktivets tillämpningsområde – dvs. att det omfattar såväl personer som 
reser in i en medlemsstat för att arbeta som personer vars uppehållstillstånd ger dem rätt att 
arbeta – är det oerhört viktigt att ta upp frågan om sociala trygghetssystem som grundas på 
bosättning i artikel 12 genom att bibehålla medlemsstaternas möjlighet att begränsa 
likabehandlingen i fråga om social trygghet till dem som arbetar i syfte att förhindra 
omfattande ändringar av de sociala trygghetssystem som grundas på bosättning.

Ändringsförslag 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
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trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen definieras grenar av social 
trygghet. Rådets förordning (EG) nr 
859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser utvidgar 
bestämmelserna i förordning (EEG) nr 
1408/1971 till att även avses 
tredjelandsmedborgare som vistas 
lagligen i EU och som befinner sig i en 
gränsöverskridande situation.
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 
även personer som kommer till en 
medlemsstat direkt från ett tredjeland.
Detta direktiv bör dock inte tillerkänna fler 
rättigheter än de som redan föreskrivs i 
gällande gemenskapsrätt på området för 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som har anknytning till flera 
medlemsstater.

sociala trygghetssystemen definieras 
grenar av social trygghet. Bestämmelserna 
om likabehandling i fråga om social 
trygghet i detta direktiv gäller även 
personer som kommer till en medlemsstat 
direkt från ett tredjeland. Detta direktiv bör 
dock inte tillerkänna fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
gemenskapsrätt på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.

Or. en

Motivering

Den nya lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer att utgöras 
av förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a) EU-lagstiftningen begränsar inte 
medlemsstaternas befogenhet att 
organisera sina sociala trygghetssystem. I 
avsaknad av harmonisering på EU-nivå 
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är det upp till varje medlemsstat att i sin 
lagstiftning fastställa villkoren för 
tillerkännande av sociala förmåner samt 
storleken på dessa förmåner och deras 
giltighetsperiod. Vid utövandet av denna 
befogenhet måste medlemsstaterna dock 
följa EU-lagstiftningen. 
Tredjelandsmedborgare som omfattas av 
detta direktiv bör uppfylla de villkor som 
fastställs i den behöriga medlemsstatens 
lagstiftning om tillhörighet till ett socialt 
trygghetssystem eller berättigande till en 
förmån.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a) Medlemsstaterna bör ratificera den 
internationella konventionen om skydd av 
migrerande arbetstagare och deras 
familjer, som antogs av FN:s 
generalförsamling den 18 december 1990.

Or. en

Ändringsförslag 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetstagare från tredjeland: en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa till en medlemsstats territorium och 
har tillstånd att arbeta lagligen i den 

b) arbetstagare från tredjeland: utan att det 
påverkar tolkningen av begreppet 
”anställningsförhållande” i annan 
EU-lagstiftning, en tredjelandsmedborgare 
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medlemsstaten. som har beviljats inresa till en 
medlemsstats territorium och som är 
lagligen bosatt där och har tillstånd att 
arbeta där inom ramen för en avlönad 
anställning i enlighet med den nationella 
lagstiftningen och/eller den nationella 
praxisen i den medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 25
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 
länge de är utstationerade,

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 
länge de är utstationerade; det ska inte 
påverka medlemsstaternas befogenheter 
vad gäller tredjelandsmedborgares 
tillgång till och inträde på 
medlemsstaternas arbetsmarknad. 
Medlemsstaternas rätt att behålla eller 
införa nationella arbetsmarknadsregler 
om invandring ska inte begränsas av detta 
direktiv,

Or. de

Motivering

Det behövs absolut ett förtydligande om att det föreslagna direktivet i samband med direktiv 
96/71/EG inte berör medlemsstaternas behörighet när det gäller tredjelandsmedborgares 
inträde på medlemsstaternas nationella arbetsmarknader. Medlemsstaternas rätt att fatta 
beslut om inträde på sina arbetsmarknader får inte undergrävas. 
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Ändringsförslag 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne-, 
semester-, arbetstids- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, med 
beaktande av gällande allmänna 
kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 27
Pascale Gruny

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 
villkor för arbetstider, betald semester och 
disciplinrätt.

Or. fr

Motivering

Syftet är att utöka situationerna då likabehandling ska råda.
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Ändringsförslag 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De grenar av social trygghet som 
definieras i rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen. Rådets förordning (EG) nr 
859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser ska följaktligen 
gälla.

e) De grenar av social trygghet som 
definieras i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av 
den 29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen definieras 
grenar av social trygghet.

Or. en

Motivering

Den nya lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer att utgöras 
av förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag 29
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De grenar av social trygghet som 
definieras i rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 

e) Bestämmelserna i den nationella 
lagstiftningen om de grenar av social 
trygghet som definieras i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
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gemenskapen. Rådets förordning (EG) nr 
859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser ska följaktligen 
gälla.

sociala trygghetssystemen. Även den 
åtföljande förordningen om att utöka 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen till att gälla de 
tredjelandsmedborgare som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser och som är 
lagligen bosatta i en gränsöverskridande 
situation inom EU ska följaktligen gälla.

Or. en

Ändringsförslag 30
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, inbegripet förfaranden för att 
erhålla bostad och bistånd som lämnas av 
arbetsförmedlingar.

h) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, inbegripet förfaranden för att 
erhålla bostad och bistånd samt 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av 
arbetsförmedlingar i enlighet med den 
nationella lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 31
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 i denna artikel i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, 

Or. de
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Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen ska det vara upp till medlemsstaterna att ge 
tredjelandsmedborgare mer omfattande rättigheter. Man måste dock åtminstone ge 
medlemsstaterna möjlighet att begränsa de rättigheter som följer av artikel 12.1. 

Ändringsförslag 32
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får begränsa rätten till 
likabehandling i förhållande till egna 
medborgare genom att

2. Medlemsstaterna får begränsa rätten till 
likabehandling i förhållande till egna 
medborgare enbart genom att

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 
bostäder till fall där 
tredjelandsmedborgaren har vistats eller 
har rätt att vistas på deras territorium i 
minst tre år,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 34
Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 
bostäder till fall där 
tredjelandsmedborgaren har vistats eller 
har rätt att vistas på deras territorium i 
minst tre år,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 a, b och g till 
tredjelandsmedborgare som har 
anställning,

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som 
har anställning, förutom med avseende på 

utgår
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arbetslöshetsunderstöd.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som 
har anställning, förutom med avseende på 
arbetslöshetsunderstöd.

e) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 e, med undantag för 
arbetslöshetsunderstöd för dem vars 
berättigande till detta grundas på tidigare 
anställning i respektive medlemsstat, till 
tredjelandsmedborgare som har 
anställning.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av direktivets tillämpningsområde – dvs. att det omfattar såväl personer som 
reser in i en medlemsstat för att arbeta som personer vars uppehållstillstånd ger dem rätt att 
arbeta – är det oerhört viktigt att ta upp frågan om sociala trygghetssystem som grundas på 
bosättning i artikel 12 genom att bibehålla medlemsstaternas möjlighet att begränsa 
likabehandlingen i fråga om social trygghet till dem som arbetar i syfte att förhindra 
omfattande ändringar av de sociala trygghetssystem som grundas på bosättning.

Ändringsförslag 38
Alejandro Cercas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tredjelandsmedborgare som flyttar till 
ett tredjeland, eller efterlevande till en 
sådan arbetstagare vilka är bosatta i 
tredjeländer när de erhåller 
arbetstagarens rättigheter, ska vid hög 
ålder, invaliditet eller dödsfall erhålla 
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lagstadgad pension som är grundad på 
arbetstagarens tidigare anställning och 
förvärvats i enlighet med den lagstiftning 
som anges i artikel 3 i rådets 
förordning (EG) nr 883/2004, på samma 
villkor och samma nivå som den berörda 
medlemsstatens medborgare när de flyttar 
till ett tredjeland. Medlemsstaterna kan 
villkora tillämpningen av denna 
bestämmelse till förekomsten av bilaterala 
avtal om ömsesidig export av pensioner 
och inrättande av ett tekniskt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 39
Gesine Meissner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att varje 
åsidosättande av de rättigheter som 
fastställs i detta direktiv prövas rättsligen. 

Or. en


