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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista 
helpottavista toimenpiteistä
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0236),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 46 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0114/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (…) antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
EU:n kansalaisten perusvapaus ja yksi 
unionin sisämarkkinoiden pilareista, joka 

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
EU:n kansalaisten perusvapaus ja yksi 
unionin sisämarkkinoiden pilareista, joka 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 45 artiklaan. Sen 
täytäntöönpanoa on kehitetty edelleen 
unionin lainsäädännöllä, jolla pyritään 
takaamaan unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettyjen 
oikeuksien täysimääräinen harjoittaminen.

on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 45 artiklaan. Sen 
täytäntöönpanoa on kehitetty edelleen 
unionin lainsäädännöllä, jolla pyritään 
takaamaan unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettyjen 
oikeuksien täysimääräinen harjoittaminen 
siten kuin se määritellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/38/EY 2 artiklan 2 kohdassa1.
1 Euroopan unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta 
liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja asetuksen 
(ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja 
direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 
72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 
75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 
93/96/ETY kumoamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/38/EY (EUVL L 158, 30.4.2004, 
s. 77).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, irtisanomiseen, palkkaukseen ja 
muihin työoloihin ja työehtoihin liittyvissä 
asioissa turvaamalla yhdenvertainen 
kohtelu vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa 
palvelujen tarjoamisen vapauteen, johon 
kuuluu yritysten oikeus suorittaa palveluja 
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jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti 
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
ne voivat lähettää omia työntekijöitään 
tilapäisesti (”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa 
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

(11) Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevien unionin sääntöjen soveltamista 
ja seurantaa olisi tehostettava, jotta voidaan 
varmistaa, että työntekijät saavat paremmin 
tietoa oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa. Tätä 
varten neuvoston direktiivi 91/533/ETY1 

olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi 
valvottava johdonmukaisesti.
1 Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 
työntekijöille työsopimuksessa tai 
työsuhteessa sovellettavista ehdoista 
14 päivänä lokakuuta 1991 annettu 
neuvoston direktiivi 91/533/ETY (EYVL 
L 288, 18.10.1991, s. 32).

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä varten on asianmukaista säätää 
erityisistä säännöistä työntekijöiden 

(13) Tätä varten on asianmukaista säätää 
erityisistä toimenpiteistä työntekijöiden 
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vapaata liikkuvuutta koskevien aineellisten 
sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa varten 
ja edistää perussopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 parempaa ja 
yhdenmukaisempaa soveltamista.

vapaata liikkuvuutta koskevien aineellisten 
sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa varten 
ja edistää perussopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 parempaa ja 
yhdenmukaisempaa soveltamista.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Useiden unionin tuomioistuimen 
ratkaisujen1 mukaisesti poikkeukset 
SEUT-sopimuksen 45 artiklan 4 kohtaan 
perustuvasta työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden perusperiaatteesta olisi 
rajoitettava virkoihin, joihin sisältyy 
suoraan tai epäsuoraan julkisen vallan 
käyttöön liittyviä toimivaltuuksia ja 
tehtäviä, joiden tavoitteena on valtion 
yleisten etujen suojaaminen.
1 Asia 225/85, Italian tasavalta [1987] 
tuomio 16.6.1987, Kok. 2625; Asia 
47/2002, Anker [2003] tuomio 30.9.2003, 
Kok I-10471; Asia 149/79, Belgian 
kuningaskunta ja muut [1980] tuomio 
17.12.1980, Kok I-103881.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
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mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista. Jäsenvaltioita olisi 
kannustettava panemaan täytäntöön 
komission 11 päivänä kesäkuuta 2013 
antama suositus C(2013)3539 unionin 
lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien 
loukkauksiin perustuvia kieltokanteita ja 
vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin 
jäsenvaltioiden kollektiivisiin 
oikeussuojakeinoihin sovellettavista 
yhteisistä periaatteista ja edistettävä siinä 
olevan menettelyn toimintaa, jotta 
työntekijöiden suojelu olisi tehokasta.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustetaan perustamaan 
eurooppalainen yhteyspisteiden verkosto, 
jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 
ja parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden helpottamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltion olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille. Jäsenvaltioiden olisi 
tarjottava pyynnöstä samanlaiset tiedot 
omille kansalaisilleen, jotka haluavat 
käyttää oikeuttaan muuttaa vapaasti 
toiseen jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä, mukaan lukien tiedot siitä, 
mille toimielimelle tämän direktiivin 
5 artiklassa tarkoitetut tehtävät annetaan.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että asetuksen (EU) N:o 492/2011 ja 
tämän direktiivin soveltamisesta vastaavat 
virkamiehet saavat asianmukaisen 
koulutuksen.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
liikkuvia työntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
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tilanteen heikentämiseksi. tilanteen heikentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun direktiiviin täytäntöönpanosta on 
kulunut riittävästi aikaa, komissio laatii sen 
täytäntöönpanosta raportin, jossa 
arvioidaan erityisesti mahdollisuutta esittää 
mahdollinen tarvittava ehdotus, jolla 
pyritään takaamaan vapaata liikkuvuutta 
koskevan unionin lainsäädännön parempi 
täytäntöönpano.

(26) Kun direktiiviin täytäntöönpanosta on 
kulunut riittävästi aikaa, komissio laatii sen 
täytäntöönpanosta raportin, jossa 
arvioidaan erityisesti mahdollisuutta esittää 
mahdollinen tarvittava ehdotus, jolla 
pyritään takaamaan työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevan unionin 
lainsäädännön parempi täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos työntekijä jää työttömäksi, työhön 
palaamisen tai uudelleen työllistämisen 
ehtoihin

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän 
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
järjestöillä, organisaatioilla tai muilla 
oikeushenkilöillä, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, on oikeus aloittaa työntekijän 
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään SEUT:n
45 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 492/2011 
1–10 artiklan mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan nykyisistä
kansallisista virastoista tai elimistä, joilla 
on samanlaiset tavoitteet mutta jotka 
kattavat useampia syrjintäperusteita.
Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, 



PE516.670v02-00 14/17 PR\1000556FI.doc

FI

elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

että olemassa oleville elimille myönnetään 
riittävät resurssit lisätehtävien hoitamista 
varten sen varmistamiseksi, että näiden 
elinten nykyisten tehtävien suorittaminen 
ei vaarannu.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riippumattoman oikeudellisen ja/tai 
muun avun antaminen työntekijöille tai 
heidän perheenjäsenilleen heidän 
tekemiään valituksia tutkittaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen järjestöjen, organisaatioiden 
tai muiden oikeushenkilöiden oikeuksia;

(a) riippumattoman oikeudellisen ja/tai 
muun avun antaminen maksutta 
työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen 
heidän tekemiään valituksia tutkittaessa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
työntekijöiden tai heidän perheenjäsentensä 
ja 4 artiklassa tarkoitettujen järjestöjen, 
organisaatioiden tai muiden 
oikeushenkilöiden oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä;

(b) riippumattomien tutkimusten ja 
analyysien tekeminen kansalaisuuteen 
perustuvasta syrjinnästä;

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, 
Yritys-Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä
yhteyspisteiden muodostamista 
kansallisen tason tiedotus- ja 
neuvontapalveluista ja muun muassa 
Sinun Eurooppasi -neuvonnan, 
SOLVIT-verkon, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURESin, 
Yritys-Eurooppa-verkoston sekä 
keskitettyjen asiointipisteiden 
muodostamista EU-tason tiedotus- ja 
neuvontapalveluista, hyödyntävät niitä ja 
tekevät niiden kanssa yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos useampi kuin yksi elin on 
vastuussa tämän direktiivin 5 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava näiden 
elinten välinen koordinointi ja yhteistyö, 
jotta vältetään päällekkäisyydet tai 
toimivallan puuttuminen.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee, erityisesti 
työntekijöille ja työnantajille.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava
kansallisten yhteyspisteiden välityksellä 
selkeitä, helposti saatavia, ymmärrettäviä 
ja ajantasaisia ja monikielisiä tietoja 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevalla unionin lainsäädännöllä 
myönnetyistä oikeuksista sekä saatavilla 
olevista oikeussuojakeinoista.
Jäsenvaltioita kannustetaan myös 
perustamaan monikieliset verkkosivut, 
joilla tiedotetaan työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden 
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen 
pyynnöstä omille kansalaisilleen, jotka 
haluavat käyttää oikeuttaan muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään kahden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
raportin tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja tekee tarpeen 
mukaan tarvittavia muutoksia.

Viimeistään kahden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
raportin tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja tarpeen mukaan 
ehdottaa tarpeelliseksi katsomiaan
muutoksia.

Or. en


