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Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
79, lid 2, onder a) en b),

- gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 79, lid 2, onder a) en b) en 
artikel 79, lid 5,

Or. en

Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name op artikel 15, lid 3, en de 
artikelen 27, 28, 31 en 33 hiervan,

Or. en

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien Verdrag nr. 102 betreffende 
sociale zekerheid (minimumnormen) van 
de Internationale Arbeidsorganisatie,

Or. en

Amendement 27
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien Verdrag nr. 118 betreffende 
gelijke behandeling (sociale zekerheid) 
van de Internationale Arbeidsorganisatie,

Or. en

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien Verdrag nr. 143 betreffende
migrerende werknemers van de 
Internationale Arbeidsorganisatie,

Or. en

Amendement 29
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Visum 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien Verdrag nr. 97 betreffende
migratie inzake werkgelegenheid van de 
Internationale Arbeidsorganisatie,

Or. en

Amendement 30
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De in de mededeling van de Commissie (3) De in de mededeling van de Commissie 
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getiteld "Europa 2020 — Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei
geschetste strategie heeft als doel in de 
Unie een op kennis en innovatie 
gebaseerde economie tot stand te brengen, 
de administratieve lasten voor 
ondernemingen te verminderen, en vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 
elkaar af te stemmen. Maatregelen om 
leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs uit derde landen 
gemakkelijker toegang te verlenen tot de 
Unie in het kader van een overplaatsing 
binnen een onderneming, moeten in deze 
ruimere context worden gezien

getiteld "Europa 2020 — Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
geschetste strategie heeft als doel in de 
Unie een op kennis en innovatie 
gebaseerde economie tot stand te brengen, 
de administratieve lasten voor 
ondernemingen te verminderen, en vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 
elkaar af te stemmen. Maatregelen om te 
zorgen voor betere procedures en een 
gemeenschappelijk kader voor gelijke 
rechten ten einde leidinggevenden, 
specialisten en afgestudeerde stagiairs uit 
derde landen toegang te verlenen tot de 
Unie in het kader van een overplaatsing 
binnen een onderneming, kunnen in deze 
ruimere context worden gezien. 

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Onderdanen van derde landen die 
bevoegd zijn te werken op het grondgebied 
van de lidstaten hebben recht op 
arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn 
aan die van de burgers van de Unie.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is in overeenstemming met het handvest van de grondrechten

Amendement 32
Juozas Imbrasas

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

(6) Deze overplaatsingen binnen een 
onderneming van personeelsleden met een 
sleutelpositie zorgen voor nieuwe 
vaardigheden en kennis, innovatie en meer 
economische mogelijkheden voor de 
gastondernemingen, en bevorderen 
derhalve de kenniseconomie in Europa en 
de investeringsstromen in de Unie. Door 
goed beheerde overplaatsingen vanuit 
derde landen kunnen ook overplaatsingen 
vanuit de Unie naar ondernemingen in 
derde landen worden vergemakkelijkt en 
kan de positie van de Unie in haar 
betrekkingen met internationale partners 
worden versterkt. De vergemakkelijking 
van overplaatsingen binnen ondernemingen 
stelt multinationale concerns in staat hun 
personeel optimaal in te zetten.

(6) Deze overplaatsingen binnen een 
onderneming van personeelsleden met een 
sleutelpositie zorgen voor nieuwe 
vaardigheden en kennis, innovatie en meer 
economische mogelijkheden voor de 
gastondernemingen, en bevorderen 
derhalve de kenniseconomie in Europa en 
de economische concurrentiekracht in de 
Unie. Door goed beheerde overplaatsingen 
vanuit derde landen kunnen ook 
overplaatsingen vanuit de Unie naar 
ondernemingen in derde landen worden 
vergemakkelijkt en kan de positie van de 
Unie in haar betrekkingen met 
internationale partners worden versterkt. 
De vergemakkelijking van overplaatsingen 
binnen ondernemingen stelt multinationale 
concerns in staat hun personeel optimaal in 
te zetten.

Or. lt

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De in deze richtlijn vastgestelde regels 
zijn ook gunstig voor de landen van 
herkomst van de migranten, aangezien 
deze tijdelijke migratie de overdracht van 
vaardigheden, kennis, technologie en 
knowhow bevordert.

(7) De in deze richtlijn vastgestelde regels 
kunnen ook gunstig zijn voor de landen 
van herkomst van de migranten, aangezien 
deze tijdelijke migratie de overdracht van 
vaardigheden, kennis, technologie en 
knowhow onder goed vastgelegde 
voorwaarden kan bevorderen.

Or. en

Amendement 34
Kinga Göncz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn moet het beginsel van 
EU-preferentie op het vlak van toegang tot 
de arbeidsmarkt van de lidstaten, dat is 
neergelegd in de desbetreffende bepalingen 
van de toetredingsakten, onverlet laten. 
Overeenkomstig dat beginsel moeten de 
lidstaten, wat de toegang tot hun 
arbeidsmarkt betreft, gedurende eender 
welke periode tijdens welke nationale of 
uit bilaterale overeenkomsten 
voortvloeiende maatregelen worden 
toegepast, voorrang geven aan werknemers 
die onderdaan van de lidstaten zijn boven 
werknemers die onderdaan van een derde 
land zijn.

(8) Deze richtlijn moet het beginsel van 
EU-preferentie op het vlak van toegang tot 
de arbeidsmarkt van de lidstaten, dat is 
neergelegd in de desbetreffende bepalingen 
van de toetredingsakten, onverlet laten. 
Overeenkomstig dat beginsel moeten de 
lidstaten, wat de toegang tot hun 
arbeidsmarkt betreft, gedurende eender 
welke periode tijdens welke nationale of 
uit bilaterale overeenkomsten 
voortvloeiende maatregelen worden 
toegepast, voorrang geven aan werknemers 
die hun eigen onderdaan of onderdaan 
van andere lidstaten zijn boven 
werknemers die onderdaan van een derde 
land zijn.

Or. en

Amendement 35
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn moet het beginsel van 
EU-preferentie op het vlak van toegang tot 
de arbeidsmarkt van de lidstaten, dat is 
neergelegd in de desbetreffende bepalingen 
van de toetredingsakten, onverlet laten. 
Overeenkomstig dat beginsel moeten de 
lidstaten, wat de toegang tot hun 
arbeidsmarkt betreft, gedurende eender 
welke periode tijdens welke nationale of 
uit bilaterale overeenkomsten 
voortvloeiende maatregelen worden 
toegepast, voorrang geven aan werknemers 
die onderdaan van de lidstaten zijn boven 
werknemers die onderdaan van een derde 
land zijn.

(8) Deze richtlijn moet het beginsel van 
EU-preferentie op het vlak van toegang tot 
de arbeidsmarkt van de lidstaten, dat is 
neergelegd in de desbetreffende bepalingen 
van de toetredingsakten, onverlet laten. 
Overeenkomstig dat beginsel moeten de 
lidstaten, wat de toegang tot hun 
arbeidsmarkt betreft, gedurende eender 
welke periode tijdens welke nationale of 
uit bilaterale overeenkomsten 
voortvloeiende maatregelen worden 
toegepast, voorrang geven aan werknemers 
die onderdaan van de lidstaten zijn boven 
werknemers die onderdaan van een derde 
land zijn. Daarvoor is het wel dringend 
noodzakelijk dat de burgers van de Unie 
en de onderdanen van derde landen zich 
houden aan de nationale minimumlonen 
en minimumnormen van de staat waarin 
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het werk wordt uitgevoerd 
(werkplekbeginsel).

Or. de

Amendement 36
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn moet het beginsel van 
EU-preferentie op het vlak van toegang tot 
de arbeidsmarkt van de lidstaten, dat is 
neergelegd in de desbetreffende bepalingen 
van de toetredingsakten, onverlet laten. 
Overeenkomstig dat beginsel moeten de 
lidstaten, wat de toegang tot hun 
arbeidsmarkt betreft, gedurende eender 
welke periode tijdens welke nationale of 
uit bilaterale overeenkomsten 
voortvloeiende maatregelen worden 
toegepast, voorrang geven aan werknemers 
die onderdaan van de lidstaten zijn boven 
werknemers die onderdaan van een derde 
land zijn.

(8) Deze richtlijn moet het beginsel van 
EU-preferentie op het vlak van toegang tot 
de arbeidsmarkt van de lidstaten, dat is 
neergelegd in de desbetreffende bepalingen 
van de toetredingsakten, onverlet laten. 
Overeenkomstig dat beginsel moeten de 
lidstaten, wat de toegang tot hun 
arbeidsmarkt betreft, gedurende eender 
welke periode tijdens welke nationale of 
uit bilaterale overeenkomsten 
voortvloeiende maatregelen worden 
toegepast, voorrang geven aan werknemers 
die onderdaan van de lidstaten zijn boven 
werknemers die onderdaan van een derde 
land zijn. Dit beginsel dient onverlet te 
blijven, maar mag niet worden gebruikt 
om af te wijken van het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk ten 
aanzien van werknemers uit lidstaten en 
onderdanen uit derde landen. Deze 
richtlijn moet met volledige inachtneming 
van het beginsel van vrij verkeer van 
werknemers binnen de Unie worden 
toegepast en een einde maken aan elke
discriminatie op grond van nationaliteit
wat betreft werkgelegenheid, beloning en 
andere arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Artikel 45 van het Verdrag bepaalt dat vrij verkeer van werknemers tevens inhoudt dat aan 
elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit een einde wordt gemaakt.
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Amendement 37
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Deze richtlijn dient de 
voorwaarden en rechten vast te stellen 
voor werknemers uit derde landen bij 
overplaatsing binnen een onderneming,
met volledige inachtneming van de
relevante IAO-verdragen.

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met een 
getuigschrift van hoger onderwijs. Deze 
definitie is gebaseerd op specifieke 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (GATS) 
en bilaterale handelsovereenkomsten. Deze 
verbintenissen uit hoofde van de 
Algemene Overeenkomst betreffende de 
handel in diensten hebben geen 
betrekking op de voorwaarden voor 
toegang, verblijf en werk. Deze richtlijn 
vormt derhalve een aanvulling op deze 
verbintenissen en vergemakkelijkt de 
toepassing ervan. Het toepassingsgebied 
van de onder deze richtlijn vallende 
overplaatsingen binnen een onderneming 
is echter ruimer dan de reikwijdte van de 
verbintenissen inzake handel, aangezien 

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met een 
getuigschrift van hoger onderwijs. Deze 
definitie sluit aan bij het Europees 
kwalificatiekader, dat een Europees 
referentiekader biedt om kwalificaties op
vergelijkbare en transparante wijze vast te 
stellen, en is tevens verenigbaar met de 
Algemene Overeenkomst betreffende de 
handel in diensten (GATS) en bilaterale 
handelsovereenkomsten.
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dergelijke overplaatsingen niet 
noodzakelijkerwijs plaatsvinden binnen de 
dienstensector en kunnen plaatsvinden 
vanuit een derde land dat geen partij is bij
een handelsovereenkomst.

Or. en

Amendement 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met een 
getuigschrift van hoger onderwijs. Deze 
definitie is gebaseerd op specifieke 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (GATS) 
en bilaterale handelsovereenkomsten. Deze 
verbintenissen uit hoofde van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten hebben geen betrekking op de 
voorwaarden voor toegang, verblijf en 
werk. Deze richtlijn vormt derhalve een 
aanvulling op deze verbintenissen en 
vergemakkelijkt de toepassing ervan. 
toepassingsgebied van de onder deze 
richtlijn vallende overplaatsingen binnen 
een onderneming is echter ruimer dan de 
reikwijdte van de verbintenissen inzake 
handel, aangezien dergelijke 
overplaatsingen niet noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden binnen de dienstensector en 
kunnen plaatsvinden vanuit een derde land 
dat geen partij is bij een 
handelsovereenkomst.

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden en specialisten 
met een getuigschrift van hoger onderwijs. 
Deze definitie is gebaseerd op specifieke 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (GATS) 
en bilaterale handelsovereenkomsten. Deze 
verbintenissen uit hoofde van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten hebben geen betrekking op de 
voorwaarden voor toegang, verblijf en 
werk. Deze richtlijn vormt derhalve een 
aanvulling op deze verbintenissen en 
vergemakkelijkt de toepassing ervan. 
toepassingsgebied van de onder deze 
richtlijn vallende overplaatsingen binnen 
een onderneming is echter ruimer dan de 
reikwijdte van de verbintenissen inzake 
handel, aangezien dergelijke 
overplaatsingen niet noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden binnen de dienstensector en 
kunnen plaatsvinden vanuit een derde land 
dat geen partij is bij een 
handelsovereenkomst.

Or. de

Amendement 40
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder 
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met een 
getuigschrift van hoger onderwijs. Deze 
definitie is gebaseerd op specifieke 
verbintenissen van de Unie in het kader 
van de Algemene Overeenkomst 
betreffende de handel in diensten (GATS) 
en bilaterale handelsovereenkomsten. Deze 
verbintenissen uit hoofde van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten hebben geen betrekking op de 
voorwaarden voor toegang, verblijf en 
werk. Deze richtlijn vormt derhalve een 
aanvulling op deze verbintenissen en 
vergemakkelijkt de toepassing ervan. Het 
toepassingsgebied van de onder deze 
richtlijn vallende overplaatsingen binnen 
een onderneming is echter ruimer dan de 
reikwijdte van de verbintenissen inzake 
handel, aangezien dergelijke 
overplaatsingen niet noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden binnen de dienstensector en 
kunnen plaatsvinden vanuit een derde land 
dat geen partij is bij een 
handelsovereenkomst.

(10) In deze richtlijn wordt verstaan onder
'binnen een onderneming overgeplaatste 
personen' leidinggevenden, specialisten en 
afgestudeerde stagiairs met een 
getuigschrift van hoger onderwijs en met 
beroepskwalificaties. Binnen een 
onderneming overgeplaatste personen 
moeten tewerkgesteld zijn in 
hooggekwalificeerde banen. Deze definitie 
is gebaseerd op specifieke verbintenissen 
van de Unie in het kader van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten (GATS) en bilaterale 
handelsovereenkomsten. Deze 
verbintenissen uit hoofde van de Algemene 
Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten hebben geen betrekking op de 
voorwaarden voor toegang, verblijf en 
werk. Deze richtlijn vormt derhalve een 
aanvulling op deze verbintenissen en 
vergemakkelijkt de toepassing ervan. Het 
toepassingsgebied van de onder deze 
richtlijn vallende overplaatsingen binnen 
een onderneming is echter ruimer dan de 
reikwijdte van de verbintenissen inzake 
handel, aangezien dergelijke 
overplaatsingen niet noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden binnen de dienstensector en 
kunnen plaatsvinden vanuit een derde land 
dat geen partij is bij een 
handelsovereenkomst.

Or. en

Amendement 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 

(11) Deze richtlijn beschermt werknemers 
en waarborgt een eerlijke concurrentie 
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arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten. Dat vereiste beschermt 
werknemers en waarborgt een eerlijke 
concurrentie tussen ondernemingen die zijn 
gevestigd in een lidstaat en die welke zijn 
gevestigd in een derde land, aangezien dit 
vereiste ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

tussen ondernemingen die zijn gevestigd in 
een lidstaat en die welke zijn gevestigd in 
een derde land, aangezien dit vereiste 
ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

Or. de

Amendement 42
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten. Dat vereiste beschermt 
werknemers en waarborgt een eerlijke 
concurrentie tussen ondernemingen die zijn 
gevestigd in een lidstaat en die welke zijn 
gevestigd in een derde land, aangezien dit 
vereiste ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor 
plaatselijke werknemers. Binnen een 
onderneming overgeplaatste personen 
moeten een behandeling krijgen die 
gelijkwaardig is aan die welke 
onderdanen van de gast-lidstaat of het 
vaste personeel genieten, niet alleen op 
het gebied van hun beloning, maar ten 
aanzien van alle arbeidsvoorwaarden. 
Deze gelijkwaardigheid dient zich niet te 
beperken tot algemeen verbindende 
collectieve arbeidsovereenkomsten, maar 
moet gelden voor elk wettelijk voorschrift, 
elke verordening of bestuursrechtelijke 
bepaling, scheidsrechterlijke uitspraak en 
collectieve arbeidsovereenkomst, met 
inbegrip van bedrijfsovereenkomsten, om 
het beginsel van gelijk loon voor gelijk 
werk op dezelfde plaats te waarborgen. 
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Dat vereiste beschermt werknemers en 
waarborgt een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

Or. de

Amendement 43
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten. Dat vereiste beschermt
werknemers en waarborgt een eerlijke 
concurrentie tussen ondernemingen die zijn 
gevestigd in een lidstaat en die welke zijn 
gevestigd in een derde land, aangezien dit 
vereiste ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen 
halen uit slechtere arbeidsvoorwaarden. 

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste werknemers moet minstens
dezelfde behandeling gelden als voor 
onderdanen van de gastlidstaten wat 
betreft hun arbeidsvoorwaarden. Deze 
vereisten beschermen werknemers en 
waarborgen een eerlijke concurrentie 
tussen ondernemingen die zijn gevestigd in 
een lidstaat en die welke zijn gevestigd in 
een derde land.

Or. en

Motivering

Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt in artikel 15, lid 3: 
"Onderdanen van derde landen die op het grondgebied van de lidstaten mogen werken, 
hebben recht op arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke de burgers van de
Unie genieten."
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Amendement 44
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten. Dat vereiste beschermt 
werknemers en waarborgt een eerlijke 
concurrentie tussen ondernemingen die zijn 
gevestigd in een lidstaat en die welke zijn 
gevestigd in een derde land, aangezien dit 
vereiste ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor 
plaatselijke werknemers, alsmede alle 
rechten die uit de wettelijke regelgeving, 
plaatselijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten, met inbegrip van 
bedrijfsovereenkomsten voortkomen. Het 
beginsel gelijk loon voor gelijk werk op 
dezelfde plek moet zonder uitzondering 
worden gerealiseerd. Deze vereisten 
beschermen werknemers en waarborgen
een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

Or. de

Amendement 45
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten. Dat 

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten 
arbeidsvoorwaarden en -verplichtingen 
gelden die ten minste hetzelfde niveau van 
bescherming bieden als bepaald in
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten. Dat vereiste 
beschermt werknemers en waarborgt een 
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vereiste beschermt werknemers en 
waarborgt een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

eerlijke concurrentie tussen ondernemingen
die zijn gevestigd in een lidstaat en die 
welke zijn gevestigd in een derde land, 
aangezien dit vereiste ervoor zorgt dat deze 
laatste geen concurrentievoordeel zullen 
kunnen halen uit slechtere 
arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Amendement 46
Mara Bizzotto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten. Dat 
vereiste beschermt werknemers en 
waarborgt een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten, en 
dezelfde verplichtingen als die aan ter 
beschikking gestelde werknemers worden 
gesteld. Dat vereiste beschermt 
werknemers, voorkomt social dumping en 
waarborgt eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

Or. it

Amendement 47
Philippe Boulland
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten. Dat 
vereiste beschermt werknemers en 
waarborgt een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 
grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten. 
Binnen een onderneming overgeplaatste 
personen moeten dezelfde behandeling 
krijgen als de onderdanen van de 
gastlidstaat of als vast personeel, zowel 
wat betreft beloning als 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
en vooral wat betreft de rechten op sociale
bescherming. Dat vereiste beschermt 
werknemers en waarborgt een eerlijke 
concurrentie tussen ondernemingen die zijn 
gevestigd in een lidstaat en die welke zijn 
gevestigd in een derde land, aangezien dit 
vereiste ervoor zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden en vooral 
voorkomt dat er sociale dumping 
plaatsvindt.

Or. fr

Amendement 48
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen moeten dezelfde 
arbeidsvoorwaarden gelden als voor ter 
beschikking gestelde werknemers van wie 
de werkgever is gevestigd op het 

(11) De regelingen waarin Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
voorziet zijn in hun geheel van toepassing 
op binnen een onderneming 
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grondgebied van de Europese Unie, zoals 
omschreven in Richtlijn 96/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten. Dat 
vereiste beschermt werknemers en 
waarborgt een eerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat en die welke zijn gevestigd in een 
derde land, aangezien dit vereiste ervoor 
zorgt dat deze laatste geen 
concurrentievoordeel zullen kunnen halen 
uit slechtere arbeidsvoorwaarden.

overgeplaatste personen uit derde landen.
Voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen uit derde landen
moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden 
gelden als voor ter beschikking gestelde 
werknemers van wie de werkgever is 
gevestigd op het grondgebied van de 
Europese Unie, zoals omschreven in 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten. Dat vereiste 
beschermt werknemers en waarborgt een 
eerlijke concurrentie tussen ondernemingen 
die zijn gevestigd in een lidstaat en die 
welke zijn gevestigd in een derde land, 
aangezien dit vereiste ervoor zorgt dat deze 
laatste geen concurrentievoordeel zullen 
kunnen halen uit slechtere 
arbeidsvoorwaarden. Met name gelden 
voor binnen een onderneming 
overgeplaatste personen uit derde landen 
altijd de minimumloonbepalingen en de 
minimumvoorwaarden van het EU-
gastland waarin het werk wordt 
uitgevoerd (werkplekbeginsel). De 
minimumvoorwaarden van artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG zijn voor alle 
ondernemingen en binnen 
ondernemingen overgeplaatste personen 
verbindend, om het even waar de 
onderneming haar hoofdvestiging 
respectieve waar de overgeplaatste 
persoon zijn woonplaats heeft.

Or. de

Amendement 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat 
adequate toezichtsmechanismen en 
doeltreffende inspecties worden 
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doorgevoerd, om de correcte 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 
waarborgen. De lidstaten stellen de
hiervoor verantwoordelijke instanties 
voldoende bevoegdheden en middelen ter 
beschikking. De resultaten van deze 
inspecties worden in een adequate 
verslaglegging bijeengebracht en dienen 
ter verbetering van de tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 50
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Onder de arbeidsomstandigheden 
in deze richtlijn dienen in elk geval loon
en ontslag, gezondheid en veiligheid op 
het werk, werktijden en verlof en gezins-
en beroepsleven verstaan te worden, 
waarbij rekening dient te worden 
gehouden met de van kracht zijnde 
collectieve overeenkomsten.

Or. en

Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om ervoor te zorgen dat de 
vaardigheden van de binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon 
specifiek zijn voor de gastentiteit, kunnen
lidstaten verlangen dat deze persoon op het 
ogenblik van de overplaatsing reeds ten 
minste twaalf maanden in dienst is bij 
hetzelfde concern.

(12) Om ervoor te zorgen dat de 
vaardigheden van de binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon 
specifiek zijn voor de gastentiteit, moeten
lidstaten verlangen dat deze persoon op het 
ogenblik van de overplaatsing reeds ten 
minste twaalf maanden in dienst is bij 
hetzelfde concern.
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Or. en

Amendement 52
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Aangezien het bij overplaatsingen 
binnen een onderneming om tijdelijke 
migratie gaat, moet de aanvrager bewijzen 
dat de onderdaan van een derde land na de 
beëindiging van de opdracht terug zal 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd. Dit bewijs 
kan worden geleverd aan de hand van de 
relevante bepalingen uit de 
arbeidsovereenkomst. Er moet een 
opdrachtbrief worden opgesteld, waaruit 
moet blijken dat de leidinggevende of de 
specialist uit een derde land de 
beroepskwalificaties bezit die in de lidstaat 
die hem of haar heeft toegelaten, zijn 
vereist om een functie of een 
gereglementeerd beroep uit te oefenen.

(13) Aangezien het bij overplaatsingen 
binnen een onderneming om tijdelijke 
migratie gaat, moet de aanvrager bewijzen 
dat het werkcontract van de onderdaan van 
het derde land ook na de beëindiging van 
de opdracht van kracht is en de 
werknemer terug zal kunnen worden 
overgeplaatst naar een entiteit die tot 
hetzelfde concern behoort en in een derde 
land is gevestigd. Dit bewijs kan worden 
geleverd aan de hand van de relevante 
bepalingen uit de arbeidsovereenkomst. Er 
moet een opdrachtbrief worden opgesteld, 
waaruit moet blijken dat de leidinggevende 
of de specialist uit een derde land de 
beroepskwalificaties bezit die in de lidstaat 
die hem of haar heeft toegelaten, zijn 
vereist om een functie of een 
gereglementeerd beroep uit te oefenen.

Or. en

Amendement 53
Mara Bizzotto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Aangezien het bij overplaatsingen 
binnen een onderneming om tijdelijke 
migratie gaat, moet de aanvrager bewijzen 
dat de onderdaan van een derde land na de 
beëindiging van de opdracht terug zal 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd. Dit bewijs 

(13) Aangezien het bij overplaatsingen 
binnen een onderneming om tijdelijke 
migratie gaat, moet de aanvrager bewijzen 
dat de onderdaan van een derde land na de 
beëindiging van de opdracht terug wordt
overgeplaatst naar een entiteit die tot 
hetzelfde concern behoort en in een derde 
land is gevestigd. Dit bewijs kan worden 
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kan worden geleverd aan de hand van de 
relevante bepalingen uit de 
arbeidsovereenkomst. Er moet een 
opdrachtbrief worden opgesteld, waaruit 
moet blijken dat de leidinggevende of de 
specialist uit een derde land de 
beroepskwalificaties bezit die in de lidstaat 
die hem of haar heeft toegelaten, zijn 
vereist om een functie of een 
gereglementeerd beroep uit te oefenen.

geleverd aan de hand van de relevante 
bepalingen uit de arbeidsovereenkomst. Er 
moet een opdrachtbrief worden opgesteld, 
waaruit moet blijken dat de leidinggevende 
of de specialist uit een derde land de 
beroepskwalificaties bezit die in de lidstaat 
die hem of haar heeft toegelaten, zijn 
vereist om een functie of een 
gereglementeerd beroep uit te oefenen.

Or. it

Amendement 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De onderdanen van derde landen die 
een aanvraag indienen om als 
afgestudeerde stagiair te worden 
toegelaten, moeten bewijzen dat zij het 
vereiste getuigschrift van hoger onderwijs 
bezitten, meer bepaald een diploma, 
certificaat of andere opleidingstitel, 
waaruit blijkt dat de houder met succes 
een postsecundair 
hogeronderwijsprogramma van ten minste 
drie jaar heeft gevolgd. Bovendien moeten 
zij een stage-overeenkomst overleggen 
met een beschrijving van het 
stageprogramma, de duur ervan en de 
wijze waarop toezicht zal worden 
uitgeoefend op de stagiairs; uit deze 
overeenkomst moet blijken dat zij een 
echte stage zullen volgen en niet als 
normale werknemers zullen worden 
ingezet.

Schrappen

Or. de

Amendement 55
Thomas Mann
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Tenzij dit in strijd is met het in de 
desbetreffende bepalingen van de 
toetredingsakten geformuleerde beginsel 
van EU-preferentie, mag er geen 
arbeidsmarkttoets worden vereist, 
aangezien dit criterium zou indruisen tegen 
de doelstelling om een transparante en 
vereenvoudigde regeling in te voeren voor 
de toelating van binnen een onderneming 
overgeplaatste personen.

(15) Tenzij dit in strijd is met het in de 
desbetreffende bepalingen van de 
toetredingsakten geformuleerde beginsel 
van EU-preferentie, mag er geen 
arbeidsmarkttoets worden vereist, 
aangezien dit criterium zou indruisen tegen 
de doelstelling om een transparante en 
vereenvoudigde regeling in te voeren voor 
de toelating van binnen een onderneming 
overgeplaatste personen. De 
uitzonderingen hierop vormen de 
ambachtelijke en de bouwsector, en 
aanverwante economische sectoren 
overeenkomstig de NACE-codes F alsook 
N81.2.1 en N81.2.2. Voor deze sectoren 
kunnen de lidstaten arbeidsmarkttoetsen 
uitvoeren.

Or. de

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten moeten passende sancties, 
zoals financiële sancties, vaststellen die 
moeten worden opgelegd wanneer niet 
wordt voldaan aan de in deze richtlijn 
neergelegde voorwaarden. De sancties 
kunnen worden opgelegd aan de 
gastentiteit.

(18) De lidstaten moeten passende sancties, 
zoals financiële sancties, vaststellen die 
moeten worden opgelegd wanneer niet 
wordt voldaan aan de in deze richtlijn 
neergelegde voorwaarden en tevens zorgen 
voor de noodzakelijke arbeidsinspecties 
om toe te zien op de naleving ervan. De 
sancties kunnen worden opgelegd aan de 
gastentiteit. Alle sancties moeten passend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
werknemer en zijn of haar familie hebben 
het recht om in de gastlidstaat te blijven 
tot het einde van een dergelijke procedure.

Or. en
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Amendement 57
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de voorwaarden voor het verrichten 
van diensten in het kader van artikel 56 van 
het Verdrag. Zij mag met name geen 
afbreuk doen aan de arbeidsvoorwaarden 
en -verplichtingen die overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG gelden voor 
werknemers die door een in een lidstaat 
gevestigde onderneming ter beschikking 
zijn gesteld met het oog op het verrichten 
van een dienst op het grondgebied van een 
andere lidstaat. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op onderdanen van derde landen 
die door in een lidstaat gevestigde
ondernemingen ter beschikking zijn gesteld 
met het oog op het verrichten van diensten 
in de zin van Richtlijn 96/71/EG.
Bijgevolg kunnen onderdanen van derde 
landen die houder zijn van een 
vergunning voor een binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon zich 
niet beroepen op de bepalingen van 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten. In deze richtlijn 
wordt conform artikel 1, lid 4, van
Richtlijn 96/71/EG bepaald dat in een 
derde land gevestigde ondernemingen 
geen gunstiger behandeling mogen 
krijgen dan in een lidstaat gevestigde 
ondernemingen.

(22) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de voorwaarden voor het verrichten 
van diensten in het kader van artikel 56 van 
het Verdrag. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op onderdanen van derde landen 
die door ondernemingen ter beschikking 
zijn gesteld met het oog op het verrichten 
van diensten die vallen onder Richtlijn 
96/71/EG.

Or. en

Motivering

Het moet heel duidelijk zijn welke wetten van toepassing zijn op de betrokken persoon.
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Amendement 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. Aangezien 
deze richtlijn bepalingen van bilaterale 
overeenkomsten onverlet laat, kunnen de 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht. 
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. Deze richtlijn 
mag niet meer rechten verlenen dan die 
welke reeds zijn vastgesteld in de 
bestaande EU-wetgeving op het gebied van 
de sociale zekerheid voor onderdanen van 
derde landen die belangen in meerdere 
lidstaten hebben.

Or. en

Amendement 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
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3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht. 
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht.

Or. de

Amendement 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. Aangezien 
deze richtlijn bepalingen van bilaterale 
overeenkomsten onverlet laat, kunnen de
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 

(23) Adequate sociale zekerheid voor 
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen en hun familieleden is een 
belangrijk element van deze richtlijn en 
van belang voor het garanderen van 
fatsoenlijke arbeids- en 
levensomstandigheden tijdens een verblijf 
in de Unie. Gelijke behandeling moet aan
onderdanen van derde landen binnen het 
kader van een overplaatsing binnen de 
onderneming worden gewaarborgd.
Speciale aandacht moet worden 
geschonken aan voorzieningen voor
gelijke behandeling op het gebied van de 
sociale zekerheid overeenkomstig het 
nationale recht met betrekking tot de 
takken van sociale zekerheid in de zin van 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
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overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht.
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

883/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels. Bilaterale 
overeenkomsten voor een betere sociale 
zekerheid onverlet latend, dient deze 
richtlijn te zorgen voor mechanismen die
effectief de sociale zekerheid tijdens het 
verblijf en de mechanismen voor het 
exporteren van verworven rechten, indien 
van toepassing, garanderen.
Eventuele beperkingen van gelijke 
behandeling op het gebied van de sociale 
zekerheid ingevolge deze richtlijn mogen
geen afbreuk doen aan de rechten die 
volgens Verordening (EU) nr. 1231/2010
van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 tot verlenging van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Verordening (EG) nr. 987/2009 gelden 
voor onderdanen van derde landen die
alleen vanwege hun nationaliteit nog niet 
onder deze regeling vallen¹.
____________
¹ PB L 344 van 29.12.2010, blz. 1.

Or. en

Amendement 61
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. Aangezien 
deze richtlijn bepalingen van bilaterale 
overeenkomsten onverlet laat, kunnen de 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels. De lidstaten
mogen de gelijke behandeling beperken 
wanneer de binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon door de taken van 
sociale zekerheid in het land van
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van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht.
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

herkomst of door andere middelen wordt 
beschermd en wanneer volgens de
wetgeving van de lidstaat de betrokken
persoon kan worden vrijgesteld van de
socialezekerheidswetgeving van de
gastlidstaat. Aangezien deze richtlijn 
bepalingen van bilaterale overeenkomsten 
onverlet laat, kunnen de 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht.
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

Or. en

Amendement 62
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 (lid 1, onder a bis, i) van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
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herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht. 
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht. 
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

Or. de

Amendement 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels11. Aangezien 
deze richtlijn bepalingen van bilaterale 
overeenkomsten onverlet laat, kunnen de 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht. 
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben.

(23) Gelijke behandeling moet 
overeenkomstig het nationale recht worden 
gewaarborgd met betrekking tot de takken 
van sociale zekerheid in de zin van artikel 
3 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels11. Aangezien 
deze richtlijn bepalingen van bilaterale 
overeenkomsten onverlet laat, kunnen de 
socialezekerheidsrechten die binnen een 
onderneming overgeplaatste onderdanen 
van derde landen ontlenen aan een 
bilaterale overeenkomst die is gesloten 
tussen de lidstaat die de persoon heeft 
toegelaten en zijn of haar land van 
herkomst, uitgebreider zijn dan de 
socialezekerheidsrechten die aan de 
overgeplaatste persoon zouden worden 
verleend op grond van het nationale recht. 
Deze richtlijn mag niet meer rechten 
verlenen dan die welke reeds zijn 
vastgesteld in de bestaande EU-wetgeving 
op het gebied van de sociale zekerheid 
voor onderdanen van derde landen die 
belangen in meerdere lidstaten hebben. De 
bepalingen van deze richtlijn zouden geen 
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betrekking mogen hebben op een situatie 
waarin een gedetacheerde werknemer wat 
betreft de sociale zekerheid onder de 
wetgeving van een derde land valt of op 
een situatie waarin een gedetacheerde 
werknemer premies afdraagt in een derde 
land.

Or. pl

Motivering

Men dient te voorkomen dat een werknemer onder twee wettelijke regimes valt en premies 
betaald in zowel de lidstaat als het derde land.

Amendement 64
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

(27) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, en de relevante IAO-
verdragen, zoals Verdrag nr. 102
betreffende sociale zekerheid
(minimumnormen), Verdrag nr. 118
betreffende gelijke behandeling (sociale 
zekerheid), Verdrag nr. 143 betreffende
migrerende werknemers en Verdrag 97
betreffende migratie inzake 
werkgelegenheid van de Internationale
Arbeidsorganisatie.

Or. en

Amendement 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De lidstaten dienen onverwijld het 
Internationaal Verdrag inzake de 
bescherming van de rechten van alle
migrerende werknemers en hun 
gezinsleden te ratificeren, dat door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties op 18 december 1990 werd 
aangenomen.

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, zijn ten 
minste de wetten, verordeningen en 
bepalingen van de werkplek van kracht.

Or. en

Amendement 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) De toepassing van deze richtlijn
mag geen afbreuk doen aan de rechten en 
beginselen zoals vervat in het Europees 
Sociaal Handvest van 18 oktober 1961 en 
het Europees Verdrag inzake de 
rechtspositie van migrerende werknemers 
van 24 november 1977.

Or. en
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Amendement 68
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor langer dan drie maanden op het 
grondgebied van de lidstaten, van 
onderdanen van derde landen en hun 
gezinsleden in het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming;

a) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
tot drie jaar op het grondgebied van de 
lidstaten, van werkenden uit derde landen 
en hun gezinsleden in het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming;

Or. en

Amendement 69
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor langer dan drie maanden op het 
grondgebied van de lidstaten, van 
onderdanen van derde landen en hun 
gezinsleden in het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming;

a) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten, van 
onderdanen van derde landen en hun 
gezinsleden in het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming;

Or. de

Amendement 70
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor langer dan drie maanden van de onder 
a) bedoelde onderdanen van derde landen 
in een andere lidstaat dan de eerste lidstaat 
die deze onderdanen een 
verblijfsvergunning op basis van deze 

b) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor langer dan drie maanden van de onder 
a) bedoelde werkenden uit derde landen in 
een andere lidstaat dan de eerste lidstaat 
die deze werkenden een 
verblijfsvergunning op basis van deze 
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richtlijn afgeeft. richtlijn afgeeft.

Or. en

Amendement 71
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
voor langer dan drie maanden van de 
onder a) bedoelde onderdanen van derde 
landen in een andere lidstaat dan de eerste 
lidstaat die deze onderdanen een 
verblijfsvergunning op basis van deze 
richtlijn afgeeft. 

b) de voorwaarden voor toegang en verblijf 
van de onder a) bedoelde onderdanen van 
derde landen in een andere lidstaat dan de 
eerste lidstaat die deze onderdanen een 
verblijfsvergunning op basis van deze 
richtlijn afgeeft. 

Or. de

Amendement 72
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
onderdanen van derde landen die buiten 
het grondgebied van een lidstaat 
verblijven en een aanvraag indienen om tot 
het grondgebied van een lidstaat te worden 
toegelaten in het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
werkenden uit derde landen die een 
aanvraag indienen om tot het grondgebied 
van een lidstaat te worden toegelaten in het 
kader van een overplaatsing binnen een 
onderneming

Or. en

Amendement 73
Elisabeth Schroedter

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

c) onderdanen van derde landen die in het 
kader van het verrichten van diensten in 
de zin van artikel 56 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie activiteiten uitoefenen namens 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
andere lidstaat, met inbegrip van 
onderdanen van derde landen die ter 
beschikking worden gesteld door 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat met het oog op het verrichten van 
diensten overeenkomstig Richtlijn 
96/71/EG.

c) onderdanen van derde landen die ter 
beschikking worden gesteld door 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat met het oog op het verrichten van 
diensten die vallen onder Richtlijn 
96/71/EG.

Or. en

Motivering

Het moet heel duidelijk zijn welke wetten van toepassing zijn op de betrokken persoon.

Amendement 74
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onderdanen van derde landen die in het 
kader van het verrichten van diensten in de 
zin van artikel 56 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie activiteiten uitoefenen namens 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
andere lidstaat, met inbegrip van 
onderdanen van derde landen die ter 
beschikking worden gesteld door 
ondernemingen die zijn gevestigd in een
lidstaat met het oog op het verrichten van 
diensten overeenkomstig Richtlijn 
96/71/EG.

c) onderdanen van derde landen die in het 
kader van het verrichten van diensten in de 
zin van artikel 56 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie activiteiten uitoefenen namens 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
andere lidstaat, met inbegrip van 
onderdanen van derde landen die ter 
beschikking worden gesteld door 
ondernemingen die zijn gevestigd in een 
lidstaat met het oog op het verrichten van 
diensten overeenkomstig Richtlijn 
96/71/EG. Richtlijn 96/71/EG is volledig 
van toepassing op onderdanen van derde 
landen die ter beschikking worden gesteld 
en werkzaam zijn in de ambachtelijke en 
bouwsector met inbegrip van de 
aanverwante economische sectoren
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overeenkomstig de NACE-codes F alsook 
N81.2.1 en N81.2.2. De onderhavige 
richtlijn voor overplaatsing binnen een 
onderneming is op deze NACE-sectoren 
niet van toepassing.

Or. de

Amendement 75
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) onderdanen van derde landen die 
tijdelijk werk verrichten voor een 
uitzendbureau.

Or. en

Amendement 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) Onderdanen van derde landen die 
als uitgezonden werknemer voor een 
zelfstandig uitzendbureau of voor een 
uitzendbureau binnen een concern of 
groep werkzaam zijn.

Or. de

Amendement 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) Onderdanen van derde landen 
die een tijdelijk arbeidscontract met de 
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oorspronkelijke onderneming hebben.

Or. de

Amendement 78
Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op de bouwsector, en tevens niet op 
aanverwante economische sectoren 
(NACE-code (rev.1.1) 45.1 tot 4; in de 
bijlage van Richtlijn 96/71/EG genoemde 
activiteiten.

Or. de

Amendement 79
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op bouwactiviteiten die in bijlage 3 van 
Richtlijn 96/71/EG zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen de 
werkingssfeer van deze richtlijn voor 
bepaalde sectoren en onderdelen van 
sectoren met toestemming van de sociale 
partners beperken.
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Or. de

Amendement 81
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "transfer binnen een onderneming", de 
tijdelijke detachering of overplaatsing van 
een onderdaan van een derde land van een 
buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat, voor zowel 
beroepsactiviteiten alsook scholings- en 
bijscholingsdoeleinden;

Or. de

Amendement 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke overplaatsing
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat, in het kader 
van een nieuwe arbeidsovereenkomst met 
de laatstgenoemde vestiging;

Or. de
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Amendement 83
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een werknemer uit een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
werknemer een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten die bij de overplaatsing al ten 
minste één jaar van kracht was naar een 
entiteit die behoort tot dezelfde 
onderneming of tot hetzelfde concern en 
die is gevestigd op het grondgebied van 
een lidstaat;

Or. en

Amendement 84
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de kortstondige en
tijdelijke detachering van een onderdaan 
van een derde land van een buiten het 
grondgebied van een lidstaat gevestigde 
onderneming waarmee deze onderdaan een 
arbeidsovereenkomst heeft gesloten, naar 
een entiteit die behoort tot dezelfde 
onderneming of tot hetzelfde concern en 
die is gevestigd op het grondgebied van 
een lidstaat. De overplaatsing heeft geen 
duurzaam karakter;

Or. de

Amendement 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst of 
andere vorm van tewerkstelling heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

Or. pl

Motivering

De in artikel 3 voorgestelde definitie van "overplaatsing binnen een onderneming" had 
uitsluitend betrekking op een onderdaan van een derde land die met een entiteit die tot de 
onderneming behoort is verbonden middels een arbeidsovereenkomst. Deze formulering sloot 
de eventuele overplaatsing uit van een werknemer die arbeid verricht in het kader van andere 
vormen van tewerkstelling die in derde landen gelden.

Amendement 86
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land van 
een buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat;

b) "overplaatsing binnen een 
onderneming", de tijdelijke detachering 
van een onderdaan van een derde land die 
niet woonachtig is binnen het 
grondgebied van de lidstaten van een 
buiten het grondgebied van een lidstaat 
gevestigde onderneming waarmee deze 
onderdaan een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, naar een entiteit die behoort tot 
dezelfde onderneming of tot hetzelfde 
concern en die is gevestigd op het 
grondgebied van een lidstaat; deze 
overplaatsing vindt plaats met het oog op 
soortgelijke situaties als bedoeld in artikel 
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1, lid 3, onder b), van Richtlijn 96/71/EG;

Or. en

Amendement 87
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "binnen een onderneming overgeplaatste 
persoon", een onderdaan van een derde 
land die het voorwerp is van een 
overplaatsing binnen een onderneming;

c) "binnen een onderneming overgeplaatste 
persoon", een onderdaan van een derde 
land die niet woonachtig is binnen het 
grondgebied van de lidstaten en die het 
voorwerp is van een overplaatsing binnen 
een onderneming;

Or. en

Amendement 88
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "binnen een onderneming overgeplaatste 
persoon", een onderdaan van een derde 
land die het voorwerp is van een 
overplaatsing binnen een onderneming;

c) "binnen een onderneming overgeplaatste 
persoon", een werkende uit een derde land 
die het voorwerp is van een overplaatsing 
binnen een onderneming;

Or. en

Amendement 89
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 

e) "leidinggevende", iemand die in de 
eerste plaats leidinggevende functies op 
zich neemt, onder het algemene toezicht of 
volgens de instructies van, in hoofdzaak, 
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van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht 
houden op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde 
of leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

de raad van bestuur of de aandeelhouders 
van de onderneming of daarmee 
gelijkgestelde personen;

Or. de

Amendement 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht 
houden op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde 
of leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen.

Or. de
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Amendement 91
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats 
instructies ontvangt van de raad van 
bestuur of de aandeelhouders van de 
onderneming of daarmee gelijkgestelde 
personen; deze functie omvat: het leiding 
geven aan de gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

Or. de

Amendement 92
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
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gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers;

Or. en

Motivering

De definitie van leidinggevende behoeft verduidelijking en moet beperkt worden tot personen 
die hooggekwalificeerd zijn en over bijzondere vaardigheden beschikken en van wie de 
persoonlijke capaciteiten onmisbaar zijn voor een juiste uitvoering van de specifieke 
activiteiten van de onderneming in het gastland. Dit betekent dat de kwalificaties en de 
werkplek binnen de onderneming en niet het salaris het toelatingscriterium dienen te vormen. 
Een uitgebreide lijst die zowel op inclusieve als exclusieve wijze kan worden geïnterpreteerd, 
brengt geen duidelijkheid in de situatie.

Amendement 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, en daarnaast 
leiding geeft aan voor de gastentiteit 
cruciale teams en/of projecten, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
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werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

Or. pl

Motivering

De voorgestelde definitie van "leidinggevende" beperkte de toepassing van de richtlijn tot het 
hoogste management, en sloot de toepassing van de richtlijn op leidinggevenden van 
bijvoorbeeld teams of projecten uit. Gelet op de adequaatheid van de overplaatsing van 
werknemers vormde deze definitie een belemmering bij de vrije toepassing van de richtlijn.

Amendement 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere bedrijfskader dat in de eerste plaats 
leiding geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan of het begeleiden 
van een specifiek project van aanzienlijk 
belang, het toezicht houden op en het 
controleren van de werkzaamheden van 
andere toezichthoudende, 
hooggespecialiseerde of leidinggevende 
werknemers, het persoonlijk bevoegd zijn 
voor de indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

Or. it
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Amendement 95
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "leidinggevende", ieder lid van het 
hogere kader dat in de eerste plaats leiding 
geeft aan de gastentiteit, onder het 
algemene toezicht of volgens de instructies 
van, in hoofdzaak, de raad van bestuur of 
de aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: het leiding geven aan de 
gastentiteit of een afdeling of 
onderafdeling daarvan, het toezicht houden 
op en het controleren van de 
werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

e) "leidinggevende", elke werknemer met 
getuigschriften die ten minste 
gelijkwaardig zijn aan niveau 7 van het 
Europees kwalificatiekader van het hogere 
kader dat in de eerste plaats leiding geeft 
aan de gastentiteit, onder het algemene 
toezicht of volgens de instructies van, in 
hoofdzaak, de raad van bestuur of de 
aandeelhouders van de onderneming of 
daarmee gelijkgestelde personen; deze 
functie omvat: deze functie omvat: het 
leiding geven aan de gastentiteit of een 
afdeling of onderafdeling daarvan, het 
toezicht houden op en het controleren van 
de werkzaamheden van andere 
toezichthoudende, hooggespecialiseerde of 
leidinggevende werknemers, het 
persoonlijk bevoegd zijn voor de 
indienstneming en het ontslag van 
werknemers of het aanbevelen van de 
indienstneming of het ontslag van 
werknemers of andere maatregelen in het 
kader van het personeelsbeleid;

Or. en

Amendement 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, 
niet alleen rekening houdend met de voor 
het functioneren van de gastentiteit
vereiste specifieke kennis, maar ook met 
de bekwaamheid van de persoon om 

f) "specialist", eenieder die is overgeplaatst 
voor het verrichten van werkzaamheden 
die hoge kwalificaties vereisen, die 
beschikt over hogere beroepskwalificaties, 
kennis op gevorderd niveau en 
voortdurend bijgehouden vakkennis en 
die specifieke kennis heeft die essentieel 
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bepaalde werkzaamheden uit te voeren of 
om een bepaald beroep uit te oefenen 
waarvoor specifieke technische 
vaardigheden zijn vereist; 

of relevant is voor de specifieke 
activiteiten van de gastentiteit;

Or. de

Amendement 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over
bijzondere kennis die van wezenlijk belang 
is voor de gastentiteit, niet alleen rekening 
houdend met de voor het functioneren 
van de gastentiteit vereiste specifieke 
kennis, maar ook met de eventuele
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist;

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
specifieke kennis en vaardigheden die 
fundamenteel zijn voor de gastentiteit en 
zo mogelijk worden aangetoond door de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist;

Or. it

Amendement 98
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook met de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist;

f) "specialist", eenieder die wordt 
overgeplaatst voor een 
hooggekwalificeerde baan, beschikt over
specifieke kennis die van wezenlijk belang 
is voor de gastentiteit en de bekwaamheid 
heeft om bepaalde werkzaamheden uit te 
voeren of om een bepaald beroep uit te 
oefenen waarvoor specifieke technische 
vaardigheden zijn vereist;
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Or. en

Amendement 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook met de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist;

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van specifiek belang 
is voor de gastentiteit, niet alleen rekening 
houdend met de voor het functioneren van 
de gastentiteit vereiste specifieke kennis, 
maar ook met de bekwaamheid van de 
persoon om bepaalde werkzaamheden uit 
te voeren of om een bepaald beroep uit te 
oefenen waarvoor specifieke vaardigheden 
zijn vereist;

Or. pl

Motivering

De voorgestelde definitie maakte niet duidelijk welke kwalificaties en competenties als 
wezenlijke vaardigheden voor de onderneming worden beschouwd. Dit kan op diverse wijzen 
worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de gekozen uitleg. De definitie had uitsluitend 
betrekking op personen die technische vaardigheden bezitten, en vormde zodoende een 
belemmering voor de overplaatsing van werknemers met andere kwalificaties die in bepaalde 
situaties van belang kunnen blijken voor de gastentiteit.

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook met de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 

f) "specialist", elke werknemer met
getuigschriften die ten minste 
gelijkwaardig zijn aan niveau 5 van het 
Europees kwalificatiekader die beschikt 
over bijzondere kennis die van wezenlijk 
en specifiek belang is voor de gastentiteit, 
niet alleen rekening houdend met de voor 
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werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist;

het functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook met de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist;

Or. en

Amendement 101
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook met de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 
bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist; 

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
kennis, maar ook met de bekwaamheid van 
de persoon om bepaalde werkzaamheden 
uit te voeren of om een bepaald beroep uit 
te oefenen waarvoor specifieke technische 
vaardigheden zijn vereist;

Or. de

Amendement 102
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook met de 
bekwaamheid van de persoon om bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren of om een 

f) "specialist", eenieder die beschikt over 
bijzondere kennis die van wezenlijk en 
specifiek belang is voor de gastentiteit, niet 
alleen rekening houdend met de voor het 
functioneren van de gastentiteit vereiste 
specifieke kennis, maar ook of de persoon 
een opleiding in het hoger onderwijs heeft 
afgesloten om bepaalde werkzaamheden 
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bepaald beroep uit te oefenen waarvoor 
specifieke technische vaardigheden zijn 
vereist; 

uit te voeren of om een bepaald beroep uit 
te oefenen waarvoor specifieke technische 
vaardigheden zijn vereist; Er is slechts dan 
sprake van een afgesloten opleiding 
wanneer de specialist over een door een 
bevoegde instantie uitgereikt getuigschrift 
van hoger onderwijs beschikt (diploma of 
andere titel). Het getuigschrift van hoger 
onderwijs moet zijn behaald door een 
afgesloten studie van ten minste drie jaar 
aan een onderwijsinstelling die in de staat 
waarin zij is gevestigd, wordt erkend als 
hogeronderwijsinstelling. Naast de 
afgesloten opleiding aan een 
hogeronderwijsinstelling is bovendien een 
specifieke beroepservaring van ten minste 
vijf jaar vereist die vergelijkbaar is met 
een afgesloten opleiding aan een 
hogeronderwijsinstelling. De specialist 
moet kunnen aantonen dat hij gedurende 
de periode van terbeschikkingstelling ten 
minste het voor de sector van het land 
waarin hij werkzaam is gebruikelijke 
gemiddelde brutoloon of meer verdient. 
Bij verdere terbeschikkingstelling in een 
ander land moet het bewijs hiervoor ook 
in dit nieuwe land worden geleverd. 
Hierbij worden de door de bevoegde 
nationale overheden statistisch 
vastgelegde gemiddelde brutolonen van 
het jaar voor de terbeschikkingstelling als 
referentiecijfer genomen. Indien deze 
cijfers nog niet beschikbaar zijn kunnen 
de cijfers van het jaar ervoor als 
referentie worden genomen;

Or. de

Amendement 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar 

schrappen
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kennis van en ervaring in een 
onderneming te ontwikkelen teneinde 
hem of haar voor te bereiden op de 
uitoefening van een leidinggevende 
functie in die onderneming;

Or. de

Amendement 104
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die 
onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen;

Or. nl

Amendement 105
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die 
onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen voor de toekomstige 
uitoefening van een gekwalificeerde 
functie;

Or. de
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Amendement 106
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair", elke 
werknemer met een getuigschrift van 
hoger onderwijs op ten minste niveau 5 
van het Europees kwalificatiekader, met
een stage-overeenkomst met een 
beschrijving van het stageprogramma en 
de duur ervan, die wordt overgeplaatst om 
zijn of haar kennis van en ervaring in een 
onderneming te ontwikkelen teneinde hem 
of haar voor te bereiden op de uitoefening 
van een leidinggevende functie in die 
onderneming;

Or. en

Amendement 107
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar 
theoretische kennis van en ervaring in een 
onderneming of instelling te ontwikkelen 
teneinde hem of haar voor te bereiden op 
de uitoefening van een leidinggevende 
functie in die onderneming;

Or. fr

Amendement 108
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen op basis van een betaald 
contract teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die onderneming;

Or. en

Amendement 109
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "afgestudeerde stagiair", eenieder met 
een getuigschrift van hoger onderwijs die 
wordt overgeplaatst om zijn of haar kennis 
van en ervaring in een onderneming te 
ontwikkelen teneinde hem of haar voor te 
bereiden op de uitoefening van een 
leidinggevende functie in die onderneming;

g) "afgestudeerde stagiair" of "volontair", 
eenieder met een getuigschrift van hoger 
onderwijs die wordt overgeplaatst om zijn 
of haar kennis van en ervaring in een 
onderneming te ontwikkelen teneinde hem 
of haar voor te bereiden op de uitoefening 
van een leidinggevende functie in die 
onderneming. Het gaat hierbij om 
werknemers waarvoor de 
socialeverzekeringsplicht niet geldt. De 
lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
geen misbruik maken van afgestudeerde 
stagairs of volontairs door hen in te zetten 
voor vast werk;

Or. de

Amendement 110
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) onder "hooggekwalificeerde baan" 



AM\871544NL.doc 51/87 PE467.306v02-00

NL

wordt verstaan een baan die:
- bijzondere kennis vereist die van 
wezenlijk en specifiek belang is voor de 
gastentiteit,
- wordt bezoldigd, en
- passende arbeidsvoorwaarden 
waarborgt.

Or. en

Motivering

Om de doelstellingen van de richtlijn te kunnen verduidelijken moet een aantal definities 
worden aangepast. Daartoe dient een reeds vastgelegde en functionerende Europese definitie 
van hooggekwalificeerde baan in de richtlijn te worden ingevoegd om te waarborgen dat 
mensen die binnen een onderneming worden overgeplaatst werken onder de in deze richtlijn 
bedoelde voorwaarden. Deze definitie is afkomstig uit Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 
25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Blauwekaartrichtlijn).

Amendement 111
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) "concern", twee of meer ondernemingen 
waarvan wordt erkend dat zij 
overeenkomstig het nationale recht 
verbonden zijn op een van de volgende 
wijzen: wanneer een onderneming, direct 
of indirect, ten opzichte van een andere 
onderneming: de meerderheid van het 
geplaatste kapitaal van de onderneming 
bezit, of beschikt over de meerderheid van 
de stemmen die verbonden zijn aan de door 
de onderneming uitgegeven aandelen, of 
meer dan de helft van de leden van het 
bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de 
onderneming kan benoemen;

l) "concern", twee of meer ondernemingen 
waarvan wordt erkend dat zij 
overeenkomstig het nationale recht 
verbonden zijn op een van de volgende 
wijzen: wanneer een onderneming, direct 
of indirect, ten opzichte van een andere 
onderneming: de meerderheid van het 
geplaatste kapitaal van de onderneming 
bezit, of beschikt over de meerderheid van 
de stemmen die verbonden zijn aan de door 
de onderneming uitgegeven aandelen, of 
meer dan de helft van de leden van het 
bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de 
onderneming kan benoemen;
Ondernemingen zijn in de zin van de 
richtlijn ook dan met elkaar verbonden, 
wanneer een onderneming op grond van 
een verdrag een overheersende invloed op 
een andere onderneming kan uitoefenen 
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of wanneer er ingevolge van een 
overeenkomst sprake is van een 
samenhangend bestuur;

Or. de

Amendement 112
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomst", een collectieve 
arbeidsovereenkomst die moet worden 
nageleefd door alle ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak. 
Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten zich baseren op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die algemene 
rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomst", een collectieve 

Schrappen
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arbeidsovereenkomst die moet worden 
nageleefd door alle ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak. 
Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten zich baseren op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die algemene 
rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Or. en

Amendement 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomst", een collectieve 
arbeidsovereenkomst die moet worden 
nageleefd door alle ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak.
Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten zich baseren op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die algemene 
rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 

n) "collectieve arbeidsovereenkomst", alle 
soorten collectieve arbeidsovereenkomsten
welke op ieder mogelijk niveau, ook op 
bedrijfs- of ondernemingsniveau, werden 
afgesloten en op de vestiging van de 
onderneming naar welke de specialist of 
leidinggevende persoon is overgeplaatst 
kan worden toegepast.
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sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Or. de

Amendement 115
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten met betrekking tot artikel 3, onder 
i), en de artikelen 12, 14 en 15 bepalingen 
kunnen invoeren of handhaven die 
gunstiger zijn voor de personen die onder 
het toepassingsgebied ervan vallen.

2) Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten met betrekking tot artikel 3, onder 
i), artikel 11, lid 2, en de artikelen 12, 14 
en 15 bepalingen kunnen invoeren of 
handhaven die gunstiger zijn voor de 
personen die onder het toepassingsgebied 
ervan vallen.

Or. de

Amendement 116
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bepaalde bedrijfstakken mogen buiten de 
werkingssfeer van de richtlijn vallen, 
wanneer de sociale partners van de 
desbetreffende sector in het kader van een 
officieel gevoerde sociale dialoog hier 
eensgezind om verzoeken.

Or. de

Amendement 117
Elisabeth Schroedter

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

Onverminderd artikel 10 moeten 
onderdanen van derde landen die 
verzoeken om onder de in deze richtlijn 
vastgestelde voorwaarden te worden 
toegelaten:

Onverminderd artikel 10 moeten 
onderdanen van derde landen en/of hun 
werkgevers die verzoeken om onder de in 
deze richtlijn vastgestelde voorwaarden te 
worden toegelaten:

Or. en

Amendement 118
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bewijzen dat zij onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum van de 
overplaatsing binnen een onderneming ten 
minste twaalf maanden in dienst zijn 
geweest bij hetzelfde concern (voor zover 
zulks is voorgeschreven in de betrokken 
nationale wetgeving) en dat zij na de 
beëindiging van de opdracht terug zullen 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort 
en in een derde land is gevestigd;

b) bewijzen dat zij onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum van de 
overplaatsing binnen een onderneming ten 
minste twaalf maanden in dienst zijn 
geweest bij hetzelfde concern aan de hand 
van een arbeidscontract dat van kracht 
blijft tot na de beëindiging van de 
opdracht;

Or. en

Amendement 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bewijzen dat zij onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum van de 
overplaatsing binnen een onderneming ten 
minste twaalf maanden in dienst zijn 
geweest bij hetzelfde concern (voor zover 
zulks is voorgeschreven in de betrokken 
nationale wetgeving) en dat zij na de 

b) bewijzen dat zij onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum van de 
overplaatsing binnen een onderneming ten 
minste 6 maanden (managers en 
specialisten) of 3 maanden (stagiairs) in 
dienst zijn geweest bij hetzelfde concern 
(voor zover zulks is voorgeschreven in de 



PE467.306v02-00 56/87 AM\871544NL.doc

NL

beëindiging van de opdracht terug zullen 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd;

betrokken nationale wetgeving) en dat zij 
na de beëindiging van de opdracht terug 
zullen kunnen worden overgeplaatst naar 
een entiteit die tot hetzelfde concern 
behoort en in een derde land is gevestigd;

Or. pl

Motivering

In een situatie met dynamische veranderingen is een periode van 12 maanden te lang en kan 
zij de toepassing van de richtlijn aanzienlijk beperken. Vandaar het voorstel om de periode 
dat zij in dienst waren voorafgaand aan de overplaatsing te verkorten tot 6 maanden voor 
managers en specialisten en tot 3 maanden voor stagiairs.

Amendement 120
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bewijzen dat zij onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum van de 
overplaatsing binnen een onderneming ten 
minste twaalf maanden in dienst zijn 
geweest bij hetzelfde concern (voor zover 
zulks is voorgeschreven in de betrokken 
nationale wetgeving) en dat zij na de 
beëindiging van de opdracht terug zullen 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd;

b) bewijzen dat zij onmiddellijk 
voorafgaand aan de datum van de 
overplaatsing binnen een onderneming ten 
minste zes maanden (leidinggevenden en 
specialisten) resp. drie maanden 
(afgestudeerde stagiair) in dienst zijn 
geweest bij hetzelfde concern (voor zover 
zulks is voorgeschreven in de betrokken 
nationale wetgeving) en dat zij na de 
beëindiging van de opdracht terug zullen 
kunnen worden overgeplaatst naar een 
entiteit die tot hetzelfde concern behoort en 
in een derde land is gevestigd;

Or. de

Amendement 121
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c – onder ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) stukken overleggen waaruit blijkt 
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dat betrokkene een functie gaat bekleden 
waarin uitsluitend gespecialiseerde 
werkzaamheden worden uitgevoerd in de 
gast-eenheid of -eenheden in de 
betreffende lidstaat;

Or. da

Motivering

Doorslaggevend is dat de richtlijn geen ruimte laat voor misbruik waarbij bedrijven de 
richtlijn gebruiken om gewone werkzaamheden te laten uitvoeren.

Amendement 122
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c – onder iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de bezoldiging tijdens de overplaatsing 
is vermeld;

iii) de bezoldiging tijdens de overplaatsing 
is vermeld, inclusief vergoedingen van 
overwerk, uitkeringen, bonussen en 
verstrekkingen;

Or. en

Amendement 123
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties 
bezitten die zijn vereist in de lidstaat waar 
zij zijn toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen, 
of voor afgestudeerde stagiairs de vereiste 
getuigschriften van hoger onderwijs;

Schrappen

Or. nl

Amendement 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties 
bezitten die zijn vereist in de lidstaat waar 
zij zijn toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen,
of voor afgestudeerde stagiairs de vereiste 
getuigschriften van hoger onderwijs;

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties 
bezitten om de functie van leidinggevende 
of specialist uit te oefenen;

Or. de

Amendement 125
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties 
bezitten die zijn vereist in de lidstaat waar 
zij zijn toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen, 
of voor afgestudeerde stagiairs de vereiste 
getuigschriften van hoger onderwijs;

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties 
en het getuigschrift van hoger onderwijs
bezitten die zijn vereist in de lidstaat waar 
zij zijn toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen, 
of voor afgestudeerde stagiairs dat zij over 
de vereiste afgesloten beroepsopleiding en 
desbetreffende beroepservaring of over 
een getuigschrift van hoger onderwijs
beschikken;

Or. de

Amendement 126
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bewijzen dat zij de beroepskwalificaties 
bezitten die zijn vereist in de lidstaat waar 
zij zijn toegelaten om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen, 
of voor afgestudeerde stagiairs de vereiste 

d) bewijzen dat zij over
beroepskwalificaties voor werk en handel 
beschikken, waarvoor bijzondere 
vakkennis is vereist, om de functie van 
leidinggevende of specialist uit te oefenen. 
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getuigschriften van hoger onderwijs; Er is slechts dan sprake van een 
afgesloten opleiding wanneer de specialist 
over een door een bevoegde instantie 
uitgereikt getuigschrift van hoger 
onderwijs beschikt (diploma of andere 
titel). Het getuigschrift van hoger 
onderwijs moet zijn behaald door een 
afgesloten studie van ten minste drie jaar 
aan een onderwijsinstelling die in de staat 
waarin zij is gevestigd, wordt erkend als 
hogeronderwijsinstelling. Naast de 
afgesloten opleiding aan een 
hogeronderwijsinstelling is bovendien een 
specifieke beroepservaring van ten minste 
vijf jaar vereist die vergelijkbaar is met 
een afgesloten opleiding aan een 
hogeronderwijsinstelling. De specialist 
moet kunnen aantonen dat hij gedurende 
de periode van terbeschikkingstelling ten 
minste het voor de sector van het land 
waarin hij werkzaam is gebruikelijke 
gemiddelde brutoloon of meer verdient. 
Bij verdere terbeschikkingstelling in een 
ander land moet het bewijs hiervoor ook 
in dit nieuwe land worden geleverd. 
Hierbij worden de door de bevoegde 
nationale overheden statistisch 
vastgelegde gemiddelde brutolonen van 
het jaar voor de terbeschikkingstelling als 
referentiecijfer genomen. Indien deze 
cijfers nog niet beschikbaar zijn kunnen 
de cijfers van het jaar ervoor als 
referentie worden genomen;
De afgestudeerde stagiair moet aantonen 
dat hij in het bezit is van een getuigschrift 
van hoger onderwijs.

Or. de

Amendement 127
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) documenten overleggen waaruit blijkt e) documenten overleggen waaruit blijkt 
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dat zij voldoen aan de voorwaarden die in 
de nationale wetgeving voor burgers van 
de Unie zijn vastgesteld voor de 
uitoefening van het gereglementeerde 
beroep dat door hen zal worden vervuld;

dat zij voldoen aan de voorwaarden die in 
de nationale wetgeving voor burgers van 
de Unie zijn vastgesteld voor de 
uitoefening van het gereglementeerde 
beroep dat door hen zal worden vervuld, en 
zoals vastgelegd in Richtlijn 2005/36/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 7 september 2005 betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties¹;
____________
¹ PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

Or. en

Amendement 128
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onverminderd bestaande bilaterale 
overeenkomsten, aantonen dat zij 
beschikken over of, indien de nationale 
wetgeving zulks vereist, een aanvraag 
hebben ingediend voor een 
ziektekostenverzekering die alle risico’s 
dekt die doorgaans ook voor de 
onderdanen van de betrokken lidstaat zijn 
gedekt, voor de perioden waarin deze 
dekking en de bijbehorende rechten niet 
zijn geregeld in verband met of uit hoofde 
van de arbeidsovereenkomst;

g) onverminderd bestaande bilaterale 
overeenkomsten en in afwijking van de 
bepalingen in artikel 14, lid 2, onder e ) 
inzake ziektekostenverstrekkingen, 
aantonen dat zij beschikken over of, indien 
de nationale wetgeving zulks vereist, een 
aanvraag hebben ingediend voor een 
ziektekostenverzekering die alle risico’s 
dekt die doorgaans ook voor de 
onderdanen van de betrokken lidstaat zijn 
gedekt, voor de perioden waarin deze 
dekking en de bijbehorende rechten niet 
zijn geregeld in verband met of uit hoofde 
van de arbeidsovereenkomst;

Or. en

Amendement 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld 
voor ter beschikking gestelde werknemers 
in een vergelijkbare situatie in de 
relevante beroepssectoren in acht worden 
genomen met betrekking tot de tijdens de 
overplaatsing toegekende bezoldiging.

Schrappen

Or. de

Amendement 130
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld
voor ter beschikking gestelde werknemers
in een vergelijkbare situatie in de relevante 
beroepssectoren in acht worden genomen 
met betrekking tot de tijdens de 
overplaatsing toegekende bezoldiging.

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of
collectieve arbeidsovereenkomsten zijn 
vastgesteld in een vergelijkbare situatie in 
de relevante beroepssectoren op de 
werkplek in acht worden genomen met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, met 
inbegrip van tijdens de overplaatsing 
toegekende uitkeringen en toegekend 
loon.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is in strijd met het beginsel van gelijke betaling voor gelijk 
werk en met artikel 15, lid 3 van het handvest van de grondrechten.

Amendement 131
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld 
voor ter beschikking gestelde werknemers 
in een vergelijkbare situatie in de relevante 
beroepssectoren in acht worden genomen 
met betrekking tot de tijdens de 
overplaatsing toegekende bezoldiging.

De lidstaten schrijven voor dat alle 
voorwaarden die in de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld 
voor ter beschikking gestelde werknemers 
in een vergelijkbare situatie in de relevante 
beroepssectoren in acht worden genomen 
met betrekking tot de tijdens de 
overplaatsing toegekende bezoldiging. 
Hierbij dient er speciaal op te worden 
gelet dat dit gebeurt in overeenstemming 
met Richtlijn 96/71/EG.

Or. de

Amendement 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Schrappen

Or. de

Amendement 133
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben, 
overeenkomstig de regels en tradities van 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 134
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op 
nationale bepalingen en gebruiken.

Or. nl
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Amendement 135
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke wijziging die gevolgen heeft voor 
de in dit artikel vastgestelde 
toelatingsvoorwaarden, wordt meegedeeld 
aan de bevoegde instanties van de 
betrokken lidstaat.

5. Elke wijziging gedurende het verblijf
die gevolgen heeft voor de in dit artikel 
vastgestelde toelatingsvoorwaarden, wordt 
meegedeeld aan de bevoegde instanties van 
de betrokken lidstaat en dient in 
overeenstemming te zijn met artikel 5, lid 
1 t/m lid 4 en artikel 14.

Or. en

Amendement 136
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een aanvraag af 
indien niet aan de in artikel 5 vastgestelde 
voorwaarden is voldaan of indien de 
overgelegde documenten op frauduleuze 
wijze zijn verkregen, dan wel vervalst of 
veranderd zijn.

1. De lidstaten wijzen een aanvraag af 
indien niet aan de in artikel 5 vastgestelde 
voorwaarden is voldaan of indien wordt 
vastgesteld dat de overgelegde documenten 
op frauduleuze wijze zijn verkregen, dan 
wel vervalst of veranderd zijn.

Or. lt

Amendement 137
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen een aanvraag af 
indien tegen de werkgever of de 
gastentiteit naar nationaal recht een sanctie 
is uitgesproken voor zwartwerk en/of 
illegale arbeid.

2. De lidstaten wijzen een aanvraag af 
indien in het jaar voorafgaande aan de 
indiening van de aanvraag tegen de 
werkgever of de gastentiteit naar nationaal 
recht meermaals een sanctie is 
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uitgesproken voor zwartwerk en/of illegale 
arbeid.

Or. de

Amendement 138
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen een aanvraag 
afwijzen op grond van toelatingsquota 
voor onderdanen van derde landen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 139
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) indien niet of niet meer voldaan is 
aan de in artikel 5 en artikel 14 gestelde 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 140
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Sancties en inspecties

Or. en

Amendement 141
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1bis. De lidstaten kunnen nog andere 
sancties opleggen, zoals: (a) uitsluiting 
van het recht op overheidsuitkeringen of 
steun, (b) uitsluiting van 
overheidsopdrachten gedurende ten 
hoogste vijf jaar, (c) tijdelijk of permanent 
verbod op de uitoefening van agrarische, 
industriële of commerciële activiteiten, (d) 
plaatsing onder rechterlijk toezicht of (e) 
rechterlijk bevel tot ontbinding.
Met betrekking tot inbreuk van de 
werkgever ten aanzien van vergoedingen, 
belastingen en socialezekerheidsbijdragen 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
werkgever: (a) al het nog verschuldigde 
loon aan de onderdanen van derde landen 
betaalt dat binnen het kader van een 
overplaatsing binnen een onderneming 
valt, (b) alle nog verschuldigde 
belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip 
van relevante administratieve boetes, 
betaalt. De lidstaten zorgen voor 
doeltreffende mechanismen aan de hand 
waarvan onderdanen van derde landen 
direct of via aangewezen derden een 
klacht tegen hun werkgever kunnen 
indienen.

Or. en

Amendement 142
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot informatie Recht op informatie

Or. en
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Amendement 143
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot informatie Toegang tot informatie
De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om informatie beschikbaar te stellen over 
toegang en verblijf, met inbegrip van de 
rechten, en over alle voor een aanvraag 
benodigde bewijsstukken.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om informatie beschikbaar te stellen over 
toegang en verblijf, met inbegrip van de 
rechten, en over alle voor een aanvraag 
benodigde bewijsstukken, alsmede over 
rechten inzake arbeidsvoorwaarden, 
sociale zekerheid en handhavings- en 
klachtmechanismen aan alle aanvragers 
en toegelaten overgeplaatste personen en 
werknemers in het gastland.

Or. en

Amendement 144
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanvraag wordt ingediend bij de 
instanties van de lidstaat waar de 
overplaatsing binnen een onderneming 
hoofdzakelijk plaatsvindt.

3. De aanvraag wordt ingediend bij de 
instanties van de lidstaat waar de 
overplaatsing binnen een onderneming 
plaatsvindt.

Or. lt

Amendement 145
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanvraag wordt ingediend bij de 
instanties van de lidstaat waar de 
overplaatsing binnen een onderneming 

3. De aanvraag wordt ingediend bij de 
instanties van de lidstaat waar de 
overplaatsing binnen een onderneming 
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hoofdzakelijk plaatsvindt. hoofdzakelijk plaatsvindt. Is niet duidelijk 
in welk land de werknemer voornamelijk 
zal verblijven, kan de indiener zelf 
bepalen in welk land hij de aanvraag 
indient.

Or. de

Amendement 146
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De aanvraag wordt ingediend bij de 
instanties van de lidstaat waar de 
overplaatsing binnen een onderneming 
hoofdzakelijk plaatsvindt.

3. De aanvraag wordt ingediend bij de 
instanties van de lidstaat waar de binnen 
een onderneming overgeplaatste persoon
het eerst wordt tewerkgesteld; elke 
toelatende lidstaat controleert of aan de 
voorwaarden van artikel 5 en artikel 14 
wordt voldaan.

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de rubriek "soort titel" vermelden de 
lidstaten "binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon" en de naam van 
het betrokken concern. De lidstaten
verstrekken de houder van een vergunning 
voor een binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon, een aanvullend 
document met een lijst van de entiteiten die 
de onderdaan van een derde land mogen 
opnemen; het document wordt gewijzigd 
bij elke verandering van de lijst.

4. In de rubriek "soort titel" vermeldt de
eerste gastlidstaat "binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon" en 
de naam van het betrokken concern. De
eerste gastlidstaat verstrekt de houder van 
een vergunning voor een binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon, een 
aanvullend document met een lijst van de 
entiteiten die de onderdaan van een derde 
land mogen opnemen nadat elke 
toelatende lidstaat heeft gecontroleerd of 
aan de voorwaarden van artikel 5 en 
artikel 14 is voldaan; het document wordt 
gewijzigd bij elke verandering van de lijst 
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in overleg met de betreffende lidstaten.

Or. en

Amendement 148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instanties van de betrokken 
lidstaat nemen een besluit over de aanvraag 
om als een binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon te worden 
toegelaten tot een lidstaat of om wijziging 
van het in artikel 11, lid 4, bedoelde 
aanvullende document en stellen de 
aanvrager, overeenkomstig de nationale 
wettelijke kennisgevingsprocedures van de 
betrokken lidstaat, uiterlijk dertig dagen 
nadat de volledige aanvraag is ingediend, 
schriftelijk in kennis van hun besluit. Bij 
wijze van uitzondering kan in het geval van 
complexe aanvragen, waaronder aanvragen 
met betrekking tot gastentiteiten in 
meerdere lidstaten, de termijn worden 
verlengd met maximaal zestig dagen.

1. De bevoegde instanties van de betrokken 
lidstaat nemen een besluit over de aanvraag 
om als een binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon te worden 
toegelaten tot een lidstaat of om wijziging 
van het in artikel 11, lid 4, bedoelde 
aanvullende document en stellen de 
aanvrager, overeenkomstig de nationale 
wettelijke kennisgevingsprocedures van de 
betrokken lidstaat, uiterlijk dertig dagen 
nadat de volledige aanvraag is ingediend, 
schriftelijk in kennis van hun besluit. Bij 
wijze van uitzondering kan in het geval van 
complexe aanvragen, waaronder aanvragen 
met betrekking tot gastentiteiten in 
meerdere lidstaten, de termijn worden 
verlengd met maximaal dertig dagen.

Or. pl

Motivering

De maximale termijn van 90 dagen om een besluit te nemen over de aanvraag om als een 
binnen een onderneming overgeplaatste persoon te worden toegelaten tot een lidstaat, was te 
lang en ongegrond.

Amendement 149
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. het recht zijn of haar opdracht uit te 
oefenen in de gebouwen van klanten van 
de entiteiten die tot hetzelfde concern 

4. het recht zijn of haar opdracht uit te 
oefenen in de gebouwen van klanten en 
mogelijke handelspartners van de 
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behoren en zijn opgenomen in het in artikel 
11, lid 4, bedoelde aanvullende document, 
zolang de arbeidsverhouding met de in een 
derde land gevestigde onderneming 
bestaat.

entiteiten die tot hetzelfde concern behoren 
en zijn opgenomen in het in artikel 11, lid 
4, bedoelde aanvullende document, zolang 
de arbeidsverhouding met de in een derde 
land gevestigde onderneming bestaat.

Or. de

Amendement 150
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, zijn ten 
minste de wetten, verordeningen en 
bepalingen van de werkplek van kracht.

Or. en

Amendement 151
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, hebben
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen recht op:

Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, zijn op
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen volgende rechten van 
toepassing:

Or. de

Amendement 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht het recht dat op het Ongeacht het recht dat op het 
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dienstverband van toepassing is, hebben
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen recht op:

dienstverband van toepassing is, is op 
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen het beginsel van gelijke 
behandeling ten opzichte van de nationale 
werknemers van toepassing.

Or. de

Amendement 153
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, hebben 
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen recht op:

Ongeacht het recht dat op het 
dienstverband van toepassing is, hebben 
binnen een onderneming overgeplaatste 
personen ten minste recht op gelijke 
behandeling met eigen onderdanen van de 
gastlidstaat, met betrekking tot:

Or. en

Amendement 154
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie,
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

De arbeidsvoorwaarden en -verplichtingen 
die ten minste dezelfde bescherming 
garanderen zoals vastgesteld in Richtlijn 
96/71/ EG.

Or. en

Amendement 155
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie,
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft
toegelaten.

De arbeidsvoorwaarden en -verplichtingen, 
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten op de werkplek 
waartoe zij op grond van deze richtlijn zijn 
toegelaten.

Or. en

Amendement 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie,
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en
collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
lidstaat die hen op grond van deze richtlijn 
heeft toegelaten.

Or. de

Amendement 157
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie, 

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie, 
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zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
lidstaat die hen op grond van deze richtlijn 
heeft toegelaten.

Or. de

Amendement 158
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie, 
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie, 
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat 
waarin zij thans werken 
(werkplekbeginsel).

Or. de

Amendement 159
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie, 
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten.

De arbeidsvoorwaarden en –verplichtingen 
die gelden voor ter beschikking gestelde 
werknemers in een vergelijkbare situatie, 
zoals vastgesteld in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en/of 
algemeen verbindende collectieve 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaat die 
hen op grond van deze richtlijn heeft 
toegelaten - waarbij in het bijzonder 
rekening dient te worden gehouden met 
Richtlijn 96/71/EG.
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Or. de

Amendement 160
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 
representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontbreekt een stelsel voor het algemeen 
verbindend verklaren van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, dan kunnen de 
lidstaten besluiten zich te baseren op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten die 
algemene rechtsgevolgen hebben voor alle 
soortgelijke ondernemingen in het 
betrokken geografische gebied en in de 
betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, 
en/of op de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten 
door de op nationaal niveau meest 

Schrappen



AM\871544NL.doc 75/87 PE467.306v02-00

NL

representatieve organisaties van de 
sociale partners en die op het gehele 
nationale grondgebied worden toegepast.

Or. de

Amendement 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. op een basissalaris dat ten minste 
overeenkomt met dat van een burger van 
de Unie die in het gastland hetzelfde 
beroep of dezelfde functie uitoefent. Dit 
salaris kan door de werkgever worden 
aangevuld met een vaste tegemoetkoming 
in de kosten waarmee de overgeplaatste 
werknemer in verband met zijn 
overplaatsing onvermijdelijk wordt 
geconfronteerd.

Or. it

Amendement 163
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke behandeling met eigen
onderdanen van de gastlidstaat, met 
betrekking tot:

Ten minste gelijke behandeling met 
ingezetenen van de gastlidstaat, met 
betrekking tot:

Or. en

Amendement 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke behandeling met eigen onderdanen 
van de gastlidstaat, met betrekking tot:

De gelijke behandeling met eigen 
onderdanen van de gastlidstaat is met 
name van betrekking op volgende rechten:

Or. de

Amendement 165
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke behandeling met eigen onderdanen 
van de gastlidstaat, met betrekking tot:

Gelijke behandeling met eigen onderdanen 
van de gastlidstaat, zeker, maar niet alleen
met betrekking tot:

Or. de

Amendement 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vrijheid van vereniging en aansluiting 
bij of lidmaatschap van een werknemers-
of werkgeversorganisatie of een andere 
organisatie waarvan de leden een bepaald 
beroep uitoefenen, met inbegrip van 
aanspraak op de door dergelijke 
organisaties verschafte voordelen, 
onverminderd de nationale bepalingen 
inzake openbare orde en openbare 
veiligheid;

a) vrijheid van vereniging en aansluiting 
bij of lidmaatschap van een werknemers-
of werkgeversorganisatie of een andere 
organisatie waarvan de leden een bepaald 
beroep uitoefenen, met inbegrip van het 
recht om aan acties deel te nemen die 
gericht zijn op het afsluiten van cao’s, 
waartoe ook het stakingsrecht behoort, en
met inbegrip van aanspraak op de door 
dergelijke organisaties verschafte 
voordelen, onverminderd de nationale 
bepalingen inzake openbare orde en 
openbare veiligheid;

Or. de
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Amendement 167
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De lidstaten mogen de gelijke 
behandeling met nationale onderdanen in 
de zin van lid 2, onder c ) beperken 
wanneer de binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon door de takken 
van de sociale zekerheid in het land van 
herkomst of door andere middelen wordt 
beschermd en wanneer volgens de 
wetgeving van de lidstaat de betrokken 
persoon kan worden vrijgesteld van de 
socialezekerheidswetgeving van de 
gastlidstaat;

Or. en

Amendement 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid beschreven in artikel 3 
van Verordening (EG) nr. 883/2004. In het 
geval van mobiliteit tussen de lidstaten en 
onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, is Verordening (EG) 
859/2003 van de Raad van 
overeenkomstige toepassing;

c) takken van sociale zekerheid zoals
beschreven in Verordening (EG) nr. 
883/2004. 

Or. en

Amendement 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid beschreven in artikel 3 
van Verordening (EG) nr. 883/2004. In het 
geval van mobiliteit tussen de lidstaten en 
onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, is Verordening (EG) 
859/2003 van de Raad15 van 
overeenkomstige toepassing;

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten die in betere 
voorwaarden voorzien, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid beschreven in artikel 3 
van Verordening (EG) nr. 883/2004. In het 
geval van mobiliteit tussen de lidstaten en 
onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten die in betere 
voorwaarden voorzien, is Verordening 
(EG) nr. 1231/2010 of voor zover nog van 
toepassing Verordening (EG) 859/2003 
van de Raad15 van overeenkomstige 
toepassing;

Or. en

Amendement 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid zoals beschreven in 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
883/2004. In het geval van mobiliteit 
tussen de lidstaten en onverminderd de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, is 
Verordening (EG) 859/2003 van de Raad15

van overeenkomstige toepassing;

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid zoals beschreven in 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
883/2004. In het geval van mobiliteit 
tussen de lidstaten en onverminderd de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, is 
Verordening (EG) 859/2003 van de Raad15

van overeenkomstige toepassing. Deze 
formulering heeft geen betrekking op een 
situatie waarin een gedetacheerde 
werknemer wat betreft de sociale 
zekerheid onder de wetgeving van een 
derde land valt of op een situatie waarin 
een gedetacheerde werknemer premies 
afdraagt in een derde land.

Or. pl
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Motivering

Men dient te voorkomen dat een werknemer onder twee wettelijke regimes valt en premies 
betaald in zowel de lidstaat als het derde land.

Amendement 171
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid beschreven in artikel 3 
van Verordening (EG) nr. 883/2004. In het 
geval van mobiliteit tussen de lidstaten en 
onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, is Verordening (EG) 
859/2003 van de Raad15 van 
overeenkomstige toepassing;

c) onverminderd de bestaande bilaterale
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
sociale zekerheid beschreven in artikel 3 
van Verordening (EG) nr. 883/2004. In het 
geval van mobiliteit tussen de lidstaten en 
onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, is Verordening (EG) 
859/2003 van de Raad15 van 
overeenkomstige toepassing; de lidstaten 
mogen de gelijke behandeling met 
nationale onderdanen in de zin van deze 
alinea beperken wanneer de binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon door 
de takken van de sociale zekerheid in het 
land van herkomst of door andere 
middelen wordt beschermd en wanneer 
volgens de wetgeving van de lidstaat de 
betrokken persoon kan worden vrijgesteld 
van de socialezekerheidswetgeving van de 
gastlidstaat;

Or. en

Amendement 172
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 

c) onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, bepalingen in de 
nationale wetgeving inzake takken van 
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sociale zekerheid zoals beschreven in 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
883/2004 . In het geval van mobiliteit 
tussen de lidstaten en onverminderd de 
bestaande bilaterale overeenkomsten, is 
Verordening (EG) 859/2003 van de Raad15

van overeenkomstige toepassing;

sociale zekerheid zoals beschreven in 
artikel 3 (lid 1, onder a tot i) van 
Verordening (EG) nr. 883/2004. Voor 
gezinsbijslagen moet bij de gelijke 
behandeling een uitzondering worden 
gemaakt, aangezien het doel van de 
lidstaten dient te zijn om geprioriteerde
gezinnen ondersteuning te bieden die 
duurzaam in de EU woonachtig zijn. In 
het geval van mobiliteit tussen de lidstaten 
en onverminderd de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, is Verordening (EG) 
859/2003 van de Raad15 van 
overeenkomstige toepassing;

Or. de

Amendement 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) werknemers uit derde landen die 
naar een derde land verhuizen of de 
nabestaanden van dergelijke werknemers 
die in een derde land wonen en rechten 
ontlenen aan de werknemer, ontvangen 
de wettelijke pensioenen in verband met 
ouderdom, invaliditeit en overlijden, die 
zijn gebaseerd op de eerdere 
arbeidsprestaties van de werknemer en 
verworven overeenkomstig de wetgeving 
van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
883/2004, onder dezelfde voorwaarden en 
op hetzelfde niveau als de onderdanen 
van de betreffende lidstaten;

Or. en

Amendement 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) dezelfde niet-discriminerende 
toegang tot het socialezekerheidsstelsel 
van de werkplek als andere EU-burgers 
die in deze lidstaten werken in de zin van 
Verordening (EG) nr. 883/2004;

Or. en

Amendement 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) recht op eventueel verschuldigde 
toeslagen in de vorm van uitkeringen bij 
ongevallen op het werk, compensatie voor 
verkregen vakantierechten waar geen 
gebruik van wordt gemaakt en teruggave 
van socialezekerheidsbijdragen waaraan 
geen rechten konden of kunnen worden 
ontleend binnen de nationale wetgeving, 
regelgeving of internationale afspraken, 
bij verhuizing naar een derde land;

Or. en

Amendement 176
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverminderd Verordening (EG) nr. 
859/2003 en de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, de uitbetaling van 
wettelijke pensioenen die zijn gebaseerd op 
de eerdere arbeidsprestaties van de 
werknemer wanneer die verhuist naar een 
derde land;

d) onverminderd Verordening (EG) nr. 
859/2003 en de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, de uitbetaling van 
wettelijke pensioenen en de opbouw en 
meeneembaarheid van aanvullende 
pensioenen die zijn gebaseerd op de 
eerdere arbeidsprestaties van de 
werknemer wanneer die verhuist naar een 
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derde land;

Or. nl

Amendement 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) onverminderd Verordening (EG) nr. 
859/2003 en de bestaande bilaterale 
overeenkomsten, de uitbetaling van 
wettelijke pensioenen die zijn gebaseerd op 
de eerdere arbeidsprestaties van de
werknemer wanneer die verhuist naar een 
derde land;

d) werknemers uit derde landen die naar 
een derde land verhuizen of de 
nabestaanden van dergelijke werknemers 
die in een derde land wonen en rechten 
ontlenen aan de werknemer ontvangen de 
wettelijke pensioenen in verband met 
ouderdom, invaliditeit en overlijden die 
zijn gebaseerd op de eerdere 
arbeidsprestaties van de werknemer en 
verworven overeenkomstig de wetgeving 
van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
883/2004, onder dezelfde voorwaarden en 
op hetzelfde niveau als de onderdanen 
van de betrokken lidstaten, wanneer zij 
verhuizen naar een derde land;

Or. en

Amendement 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het recht om klachten over hun 
werkgever bij de bevoegde instantie in te 
dienen en/of de werkgever bij het 
desbetreffende gerecht aan te klagen, 
direct of middels derden, zoals 
werknemersorganisaties in de zin van de 
desbetreffende nationale wettelijke 
regelingen, om de rechten die uit deze 
richtlijn voortkomen adequaat te kunnen 
uitoefenen. De lidstaten zorgen voor 
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adequate mechanismen om deze rechten 
te waarborgen;

Or. de

Amendement 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) het recht om het werk te weigeren 
wanneer de binnen een concern 
overgeplaatste werknemers als 
stakingsbreker worden gebruikt;

Or. de

Amendement 180
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegang tot goederen en diensten en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, met uitzondering van 
volkshuisvesting en voorlichting en advies 
door arbeidsbureaus.

e) toegang tot goederen en diensten en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, met uitzondering van 
volkshuisvesting en openbare diensten 
voor de arbeidsvoorziening.

Or. en

Amendement 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegang tot goederen en diensten en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, met uitzondering 
van volkshuisvesting en voorlichting en 

e) toegang tot goederen en diensten en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten,
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advies door arbeidsbureaus.

Or. de

Amendement 182
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegang tot goederen en diensten en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten, met uitzondering 
van volkshuisvesting en voorlichting en 
advies door arbeidsbureaus.

e) toegang tot goederen en diensten en de 
levering van voor het publiek beschikbare 
goederen en diensten.

Or. nl

Amendement 183
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) De gelijke behandeling is niet van 
toepassing op beurzen voor studie, 
opleiding en bijscholing (study grants).

Or. de

Amendement 184
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In afwijking van artikel 14, lid 2, 
tweede volzin van Richtlijn 2003/86/EG 
wordt door de lidstaten geen termijn 
vastgesteld voor de toegang tot hun 
arbeidsmarkt.
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Or. de

Amendement 185
Nadja Hirsch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Wanneer de werknemer gebruik 
maakt van de rechten van artikel 16 mag 
dit het recht op gezinshereniging niet in 
de weg staan.

Or. de

Amendement 186
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onderdanen van derde landen aan wie in 
een eerste lidstaat een vergunning voor een 
binnen een onderneming overgeplaatste 
persoon is afgegeven en die voldoen aan de 
in artikel 5 vastgestelde toelatingscriteria 
en die in een andere lidstaat een 
vergunning voor een binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon 
aanvragen, mogen in elke andere in die 
lidstaat gevestigde entiteit die tot hetzelfde 
concern behoort en in de gebouwen van 
klanten van die gastentiteit werken, mits is 
voldaan aan de voorwaarden van artikel 13, 
lid 4, en zulks op basis van de 
verblijfsvergunning die door de eerste 
lidstaat is afgegeven en het in artikel 11, lid 
4, bedoelde aanvullende document, op 
voorwaarde dat:

1. Onderdanen van derde landen aan wie in 
een eerste lidstaat een vergunning voor een 
binnen een onderneming overgeplaatste 
persoon is afgegeven en die voldoen aan de 
in artikel 5 vastgestelde toelatingscriteria 
en die in een andere lidstaat een 
vergunning voor een binnen een 
onderneming overgeplaatste persoon 
aanvragen, mogen in elke andere in die 
lidstaat gevestigde entiteit die tot hetzelfde 
concern behoort en in de gebouwen van 
klanten van die gastentiteit werken, mits is 
voldaan aan de voorwaarden van artikel 13, 
lid 4 en door alle toelatende lidstaten is 
gecontroleerd of aan de toelatingscriteria 
van artikel 5 en artikel 14 is voldaan, en 
zulks op basis van de verblijfsvergunning 
die door de eerste lidstaat is afgegeven en 
het in artikel 11, lid 4, bedoelde 
aanvullende document, op voorwaarde dat:

Or. en
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Amendement 187
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aanvrager bij de bevoegde instantie 
van de andere lidstaat vóór zijn of haar 
overplaatsing naar die lidstaat de in artikel 
5, leden 1, 2 en 3, bedoelde documenten 
heeft ingediend met betrekking tot de 
overplaatsing naar die lidstaat en aan de 
eerste lidstaat bewijzen heeft verstrekt van 
deze indiening.

b) de aanvrager bij de bevoegde instantie 
van de andere lidstaat vóór zijn of haar 
overplaatsing naar die lidstaat de in artikel 
5, leden 1, 2 en 3, bedoelde documenten 
heeft ingediend met betrekking tot de 
overplaatsing naar die lidstaat en nadat bij 
controle is gebleken dat de voorwaarden 
in overeenstemming zijn met de 
voorwaarden in de andere lidstaat aan de 
eerste lidstaat bewijzen heeft verstrekt van 
deze indiening.

Or. en

Amendement 188
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) er geen inbreuk wordt gepleegd op 
het beginsel van gelijke behandeling op de 
werkplek.

Or. en

Amendement 189
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 16, lid 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op voornamelijk stationair 
werkende sectoren – met inbegrip van de 
aanverwante economische sectoren 
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volgens de CACE-code. Verzoeken om 
uitzonderingen hierop worden door de 
sociale partners tijdens het sociaal overleg 
ingediend en geregeld.

Or. de

Amendement 190
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overplaatsing naar de Europese Unie 
duurt ten hoogste drie jaar voor 
leidinggevenden en specialisten en een jaar 
voor afgestudeerde stagiairs.

3. De overplaatsing naar de Europese Unie 
duurt ten hoogste drie jaar voor 
leidinggevenden en specialisten en een jaar 
voor afgestudeerde stagiairs. De duur van 
de terbeschikkingstelling kan enkel voor 
leidinggevenden voor hoogstens één jaar 
worden verlengd.

Or. de

Amendement 191
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het gastlidstaatbeginsel dat de 
voorwaarden op de werkplek 
gerespecteerd dienen te worden, moet ook 
in de context van de mobiliteit van binnen 
een onderneming overgeplaatste personen 
tussen de lidstaten worden gewaarborgd.

Or. en


