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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].



PR\1000556DA.doc 3/17 PE516.670v02-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5



PE516.670v02-00 4/17 PR\1000556DA.doc

DA



PR\1000556DA.doc 5/17 PE516.670v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af 
arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0236),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0114/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af (...)1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
er en grundlæggende frihedsrettighed for 
EU-borgere og udgør en af grundpillerne i 
EU's indre marked, som er nedfældet i 
artikel 45 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Dens 

(1) Arbejdskraftens frie bevægelighed er en 
grundlæggende frihedsrettighed for EU-
borgere og udgør en af grundpillerne i EU's 
indre marked, som er nedfældet i artikel 45 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Dens gennemførelse er 

                                               
1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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gennemførelse er videreudviklet i EU-
lovgivning, der tager sigte på at sikre fuld 
udøvelse af de rettigheder, EU-borgere og 
deres familiemedlemmer har.

videreudviklet i EU-lovgivning, der tager 
sigte på at sikre fuld udøvelse af de 
rettigheder, EU-borgere og deres 
familiemedlemmer har, som fastsat i 
artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/38/EF1.
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område, om ændring af forordning (EF) 
nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 
64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 
73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 
90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF 
(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed 
giver enhver borger ret til frit at rejse til en 
anden medlemsstat for at arbejde og bo der 
i dette øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse, 
aflønning og øvrige arbejdsvilkår ved at 
sikre ligebehandling i forhold til den 
pågældende medlemsstats statsborgere. 
Den er forskellig fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

(3) Arbejdskraften frie bevægelighed giver 
enhver borger ret til frit at rejse til en anden 
medlemsstat for at arbejde og bo der i dette 
øjemed. Den beskytter dem mod 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for så vidt angår beskæftigelse,
afskedigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår ved at sikre ligebehandling i 
forhold til den pågældende medlemsstats 
statsborgere. Den er forskellig fra den frie 
udveksling af tjenesteydelser, hvorefter 
virksomheder har ret til at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
hvortil de midlertidigt kan sende
("udstationere") deres egne arbejdstagere 
for at udføre det arbejde, der skal til for dér 
at udføre de pågældende tjenesteydelser.
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Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om fri bevægelighed 
bør forbedres for at sikre, at arbejdstagerne 
er bedre orienteret om deres rettigheder, for 
at støtte og beskytte dem i udøvelsen af 
disse rettigheder og for at bekæmpe 
omgåelse af disse bestemmelser fra de 
offentlige myndigheders og de offentlige 
eller private arbejdsgiveres side.

(11) Anvendelsen af og kontrollen med 
EU-bestemmelserne om arbejdstagernes
fri bevægelighed bør forbedres for at sikre, 
at arbejdstagerne er bedre orienteret om 
deres rettigheder, for at støtte og beskytte 
dem i udøvelsen af disse rettigheder og for 
at bekæmpe omgåelse af disse 
bestemmelser fra de offentlige 
myndigheders og de offentlige eller private 
arbejdsgiveres side. Med henblik herpå 
bør Rådets direktiv 91/533/EØF1

gennemføres og overvåges ensartet.
1 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 
oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 
at underrette arbejdstageren om vilkårene 
for arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 
18.10.1991, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør i det øjemed fastsættes 
særlige regler med henblik på en effektiv 
håndhævelse af de materielle bestemmelser 
om arbejdstagernes frie bevægelighed og 
for at gøre det lettere at sikre en bedre og 
mere ensartet anvendelse af traktatens 
artikel 45 og af forordning (EU) nr. 
492/2011.

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige
tiltag med henblik på en effektiv 
håndhævelse af de materielle bestemmelser 
om arbejdstagernes frie bevægelighed og 
for at gøre det lettere at sikre en bedre og 
mere ensartet anvendelse af traktatens 
artikel 45 og af forordning (EU) nr. 
492/2011.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I overensstemmelse med en række 
domme fra Domstolen1 bør undtagelser 
fra det grundlæggende princip om 
arbejdstagernes frie bevægelighed i 
henhold til artikel 45, stk. 4, i TEUF 
begrænses til stillinger, der indebærer 
direkte eller indirekte udøvelse af offentlig 
myndighed, og funktioner, som skal sikre 
statens almene interesser.
1 Dom af 16. juni 1987 i sag C-225/85, 
Den Italienske Republik, Sml. 1987, s. 
2625; Dom af 30. september 2003 i sag C-
47/02, Anker, Sml. 2003 I, s. 10471; Dom 
af 17. december 1980 i sag C-149/79, 
Kongeriget Belgien, Sml. 1980 I, s. 3881;
m.fl.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne, enten 
på vegne af eller til støtte for ethvert offer 
for forskelsbehandling at indtræde som part 
i en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

(15) For at sikre en mere effektiv 
retsbeskyttelse bør også foreninger og 
juridiske personer have beføjelse til, som 
nærmere fastlagt af medlemsstaterne, enten 
på vegne af eller til støtte for ethvert offer 
for forskelsbehandling at indtræde som part 
i en sag uden at tilsidesætte nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten. Medlemsstaterne bør 
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tilskyndes til at gennemføre 
Kommissionens henstilling C(2013) 3539 
af 11. juni 2013 om fælles principper for 
kollektive retsmidler i medlemsstaterne til 
opnåelse af pålæg, forbud eller erstatning 
i forbindelse med tilsidesættelse af 
rettigheder i henhold til EU-retten samt 
fremme funktionen af dens mekanisme til 
effektiv beskyttelse af arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen og medlemsstaterne 
tilskyndes til at oprette et europæisk 
netværk af nationale kontaktpunkter med 
henblik på at udveksle bedste praksis og 
forbedre samarbejdet blandt 
medlemsstaterne om at fremme 
arbejdstagernes frie bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter.

(21) Medlemsstaternes bør gøre 
oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –
betingelser mere bredt tilgængelige for 
arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 
arbejdsgiverne og for andre interesserede 
parter. Medlemsstaterne bør på 
forlangende stille lignende oplysninger til 
rådighed for deres egne statsborgere, som 
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ønsker at udnytte retten til frit at rejse til 
en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i
dette direktiv og de relevante 
bestemmelser i forordning (EU) nr. 
492/2011. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

(22) Medlemsstaterne bør fastlægge, 
hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og 
andre personer kan få let tilgængelige, 
relevante oplysninger om bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. 492/2011, herunder 
oplysninger om den institution, der har 
fået tildelt de opgaver, der er omtalt i 
artikel 5. Disse oplysninger bør også være 
let tilgængelige gennem Dit Europa og 
Eures.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
tjenestemænd, der er ansvarlige for 
anvendelsen af forordning (EU) nr. 
492/2011 og dette direktiv, modtager 
tilstrækkelig uddannelse.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Dette direktiv fastsætter 
mindstekrav og giver derved 
medlemsstaterne mulighed for at 
opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af vandrende EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
og giver derved medlemsstaterne mulighed 
for at opretholde eller indføre gunstigere 
bestemmelser. Medlemsstaterne har 
desuden mulighed for at udvide den 
kompetence, der er tillagt de 
organisationer, der skal varetage opgaver 
vedrørende beskyttelse af mobile EU-
arbejdstagere mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet, til også at omfatte 
retten til ligebehandling uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet for alle EU-borgere og deres 
familiemedlemmer, der udøver deres ret til 
fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 
TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Gennemførelsen af nærværende 
direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 
for at forringe de eksisterende vilkår på 
dette felt i de enkelte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Efter et passende tidsrum efter 
direktivets gennemførelse bør 
Kommissionen udarbejde en rapport om 
gennemførelse af direktivet, bl.a. med en 

(26) Efter et passende tidsrum efter 
direktivets gennemførelse bør 
Kommissionen udarbejde en rapport om 
gennemførelse af direktivet, bl.a. med en 
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evaluering af, om det er nødvendigt at 
fremsætte forslag med henblik på at sikre 
en bedre håndhævelse af EU-lovgivningen 
om fri bevægelighed.

evaluering af, om det er nødvendigt at 
fremsætte forslag med henblik på at sikre 
en bedre håndhævelse af EU-lovgivningen 
om arbejdstagernes fri bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis en arbejdstager bliver arbejdsløs, 
vilkår for genindsættelse eller 
genansættelse

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse kan indlede enhver form for 
retslige og/eller administrative procedurer 
med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til traktatens
artikel 45 og artikel 1-10 i forordning (EU) 
nr. 492/2011.

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 
organisationer og andre juridiske personer, 
som i overensstemmelse med kriterierne i 
deres nationale lovgivning har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes, enten på vegne af 
eller til støtte for arbejdstageren og dennes 
familiemedlemmer, med dennes 
godkendelse har ret til at indlede enhver 
form for retslige og/eller administrative 
procedurer med henblik på håndhævelse af 
rettighederne i henhold til artikel 45 i 
TEUF og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af agenturer, der på nationalt plan 
har samme formål, men som dækker en 
bredere vifte af grunde til 
forskelsbehandling. I så fald skal 
medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 
eller et eller flere organer til fremme, 
analyse, overvågning af samt støtte for 
ligebehandling af alle arbejdstagere eller 
deres familiemedlemmer uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, og de træffer de nødvendige 
foranstaltninger til, at organerne kan 
fungere. Sådanne organer kan indgå som 
en del af eksisterende agenturer eller 
organer, der på nationalt plan har samme 
formål, men som dækker en bredere vifte 
af grunde til forskelsbehandling. I så fald 
skal medlemsstaterne sikre, at der tildeles 
tilstrækkelige ressourcer til det 
eksisterende organ, så de supplerende 
opgaver kan varetages, for at sikre, at det 
ikke går ud over varetagelsen af organernes 
allerede eksisterende opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at yde uafhængig juridisk og/eller anden 
bistand til arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer i forbindelse med deres 
klager, uden at det tilsidesætter de 
rettigheder, arbejdstagerne eller deres 
familiemedlemmer, foreningerne, 
organisationerne og andre juridiske 
personer, jf. artikel 4, har

a) at yde gratis uafhængig juridisk og/eller 
anden bistand til arbejdstagere eller deres 
familiemedlemmer i forbindelse med deres 
klager, uden at det tilsidesætter de 
rettigheder, arbejdstagerne eller deres 
familiemedlemmer, foreningerne, 
organisationerne og andre juridiske 
personer, jf. artikel 4, har
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Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage uafhængige undersøgelser af 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet

b) at foretage uafhængige undersøgelser og 
analyser af forskelsbehandling på grundlag 
af nationalitet

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester, såsom Dit Europa, 
SOLVIT, Eures, Enterprise Europe 
Network og kvikskranker.

3. Medlemsstaterne sikrer, at eksisterende 
eller nyoprettede organer har kendskab til, 
gør brug af og samarbejder med de 
eksisterende informations- og 
bistandstjenester på nationalt plan via 
kontaktpunkter og på EU-plan, bl.a. via
Dit Europa, SOLVIT, Eures, Enterprise 
Europe Network, kvikskranker og det 
europæiske netværk af nationale 
kontaktpunkter.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis mere end et organ har ansvar for 
de opgaver, der er omtalt i artikel 5, stk. 1 
og 2, sikrer medlemsstaterne 
koordineringen og samarbejdet mellem 
disse organer med henblik på at undgå 
overlappende eller utilstrækkelige 
kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede gælder, jf. 
artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011, på hele deres område bringes til 
de berørte personers kendskab ved hjælp af 
alle egnede midler.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede gælder, jf. 
artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 
492/2011, på hele deres område bringes til 
de berørte personers, særlig 
arbejdstagernes og arbejdsgivernes,
kendskab ved hjælp af alle egnede midler.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 
tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 

2. Medlemsstaterne skal via nationale 
kontaktpunkter give klare og let 
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oplysninger om de rettigheder i henhold til 
EU-retten om fri bevægelighed for 
arbejdstagere. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 
oplysninger på flere sprog om
rettighederne i henhold til EU-retten
vedrørende fri bevægelighed for 
arbejdstagere samt om tilgængelig 
retsbeskyttelse og klageadgang.
Medlemsstaterne tilskyndes ligeledes til at 
oprette et flersproget websted med 
oplysninger om arbejdstagernes frie 
bevægelighed. Disse oplysninger bør også 
være let tilgængelige gennem Dit Europa 
og Eures.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal på forlangende 
give klare og let tilgængelige, 
fuldstændige og ajourførte oplysninger 
om retten til fri bevægelighed for 
arbejdstagere til deres egne statsborgere, 
som ønsker at udnytte retten til frit at 
rejse til en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 2 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 

Senest 2 år efter udløbet af 
gennemførelsesfristen aflægger 
Kommissionen rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om 
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gennemførelsen af dette direktiv, med 
henblik på, hvis det er relevant, at foreslå 
de fornødne ændringer.

gennemførelsen af dette direktiv og 
kommer, hvis det er relevant, med forslag 
til ændringer, som den finder nødvendige.

Or. en


