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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van 
werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0236),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 46 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0114/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het vrije verkeer van werknemers is 
een in artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 

(1) Het vrije verkeer van werknemers is 
een in artikel 45 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Unie verankerde fundamentele vrijheid van 
de EU-burgers en een van de pijlers van de 
interne markt in de Unie. De toepassing 
ervan wordt in het kader van het EU-recht 
verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
EU-burgers en hun familieleden hun 
rechten ten volle kunnen uitoefenen.

Unie verankerde fundamentele vrijheid van 
de EU-burgers en een van de pijlers van de 
interne markt in de Unie. De toepassing 
ervan wordt in het kader van het EU-recht 
verder ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
EU-burgers en hun familieleden hun 
rechten, zoals vastgelegd in artikel 2, lid 2, 
van Richtlijn 2004/38/EG1 van het 
Europees Parlement en de Raad ten volle 
kunnen uitoefenen.
1Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 
intrekking van de Richtlijnen 
64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 
90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG 
(PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft de werkgelegenheid, de
beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden. Het vrije verkeer van 
werknemers moet onderscheiden worden 

(3) Dankzij het vrije verkeer van 
werknemers hebben burgers het recht om 
in een andere lidstaat te gaan werken en er 
te verblijven om te werken. Door te 
waarborgen dat alle EU-burgers gelijk 
behandeld worden, beschermt het vrije 
verkeer van werknemers de burgers tegen 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
wat betreft werkgelegenheid, ontslag,
beloning en overige arbeidsvoorwaarden. 
Het vrije verkeer van werknemers moet 
onderscheiden worden van de vrijheid van 
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van de vrijheid van dienstverrichting, die 
ondernemingen onder meer het recht geeft 
om in een andere lidstaat diensten te 
verrichten en daartoe eigen werknemers 
naar een andere lidstaat uit te sturen 
("detacheren") om tijdelijk de 
werkzaamheden uit te voeren die 
noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

dienstverrichting, die ondernemingen 
onder meer het recht geeft om in een 
andere lidstaat diensten te verrichten en 
daartoe eigen werknemers naar een andere 
lidstaat uit te sturen ("detacheren") om 
tijdelijk de werkzaamheden uit te voeren 
die noodzakelijk zijn om er die diensten te 
verrichten.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
moeten worden verbeterd om de 
werknemers beter over hun rechten te 
informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen.

(11) De toepassing en de monitoring van 
de regels van de Unie inzake vrij verkeer 
van werknemers moeten worden verbeterd 
om de werknemers beter over hun rechten 
te informeren en bij de uitoefening van die 
rechten te helpen en te beschermen, en om 
te voorkomen dat overheden en publieke of 
particuliere werkgevers de regels omzeilen. 
Te dien einde moet worden toegezien op 
de consistente uitvoering van Richtlijn 
91/533/EEG1 van de Raad.
Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 
oktober 1991 betreffende de verplichting 
van de werkgever de werknemer te 
informeren over de voorwaarden die op 
zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding 
van toepassing zijn (PB L 288, 
18.10.1991, blz.32).

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Daarom moeten specifieke regels
worden vastgesteld om de belangrijke 
regels inzake het vrije verkeer van 
werknemers doeltreffend te handhaven en 
om de toepassing van artikel 45 van het 
Verdrag en van Verordening (EU) nr. 
492/2011 te verbeteren en uniformer te 
maken.

(13) Daarom moeten specifieke 
maatregelen worden vastgesteld om de 
belangrijke regels inzake het vrije verkeer 
van werknemers doeltreffend te handhaven 
en om de toepassing van artikel 45 van het 
Verdrag en van Verordening (EU) nr. 
492/2011 te verbeteren en uniformer te 
maken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In overeenstemming met een 
aantal arresten van het Hof van Justitie1 

moeten uitzonderingen op het in artikel 
45, lid 4, van het VWEU verankerde 
basisbeginsel van het vrije verkeer van 
werknemers beperkt blijven tot posten 
waarop rechtstreeks of indirect 
overheidsbevoegdheden worden 
uitgeoefend en taken die betrekking 
hebben op de bescherming van het 
algemeen landsbelang.
1 Arresten van 16 juni 1987 in zaak C-
225/85 Commissie/ Italië, Jurispr. 1987, 
blz.2625; 30 september 2003, zaak. C-
47/02, Anker/Duitsland, Jurispr. 2003 
blz.. I-10471. arrest van 17 december 1980 
in zaak C-149/79, Commissie/ België, 
Jurispr. 1980, blz. I-03881; e.a.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen 
gerechtelijke stappen namens of ten 
behoeve van slachtoffers kunnen 
ondernemen overeenkomstig door de 
lidstaten vastgestelde modaliteiten, 
onverminderd de nationale 
procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

(15) Om een doeltreffender niveau van 
bescherming te bieden moeten ook 
verenigingen en rechtspersonen 
gerechtelijke stappen namens of ten 
behoeve van slachtoffers kunnen 
ondernemen overeenkomstig door de 
lidstaten vastgestelde modaliteiten, 
onverminderd de nationale 
procedurevoorschriften inzake 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte. De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd Aanbeveling C(2013)3539 
van de Commissie van 11 juni 2013 over 
gemeenschappelijke beginselen voor 
mechanismen voor collectieve 
vorderingen tot staking en tot 
schadevergoeding in de lidstaten 
betreffende schendingen van aan het EU-
recht ontleende rechten, ten uitvoer te 
leggen en de werking van deze 
mechanismen te vergemakkelijken 
teneinde werknemers een doeltreffende 
bescherming te bieden.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie en de lidstaten 
worden aangemoedigd om een Europees 
netwerk van nationale contactpunten op 
te zetten voor de uitwisseling van best 
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practices en het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking bij het 
bevorderen van het vrije verkeer van 
werknemers.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen.

(21) De lidstaten moeten informatie over 
de arbeidsvoorwaarden ruimer toegankelijk 
maken voor werknemers uit andere 
lidstaten, voor werkgevers en voor andere 
belanghebbende partijen. De lidstaten 
moeten desgevraagd dezelfde informatie 
verschaffen aan degenen onder hun 
burgers die gebruik wensen te maken van 
hun recht om zich in een andere lidstaat 
te vestigen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
gemakkelijk toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011 ter beschikking kan 
worden gesteld van werkgevers, 
werknemers en andere personen. Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

(22) De lidstaten moeten bepalen hoe 
eenvoudig toegankelijke en relevante 
informatie over deze richtlijn en de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 492/2011, met inbegrip van 
informatie over de instelling waaraan de 
taken zijn toevertrouwd waarnaar wordt 
verwezen in artikel 5, ter beschikking 
wordt gesteld aan werkgevers, 
werknemers en andere belanghebbenden.
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Deze informatie moet tevens eenvoudig
toegankelijk zijn via Uw Europa en Eures.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De lidstaten moeten zorgen voor 
een adequate opleiding van de 
ambtenaren die zijn belast met de 
toepassing van Verordening (EU) nr. 
492/2011 en deze richtlijn.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben migrerende werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 

(23) Deze richtlijn stelt minimumvereisten 
vast en laat de lidstaten daarmee de keuze 
gunstigere bepalingen aan te nemen of te 
handhaven. De lidstaten kunnen ook de 
bevoegdheden van de organisaties die tot 
taak hebben mobiele werknemers uit de 
Unie te beschermen tegen discriminatie op 
grond van nationaliteit, verruimen tot het 
recht van alle burgers van de Unie en hun 
familieleden die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen, op gelijke behandeling zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit, 
dat gewaarborgd wordt door artikel 21 
VWEU en Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
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de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden. De uitvoering van de 
onderhavige richtlijn mag niet als 
rechtvaardiging dienen om de reeds in de 
lidstaten bestaande rechten te beknotten.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nadat voldoende tijd sinds de 
inwerkingtreding van de richtlijn is 
verstreken, moet de Commissie een verslag 
over de uitvoering van de richtlijn 
opstellen, waarin met name wordt 
geëvalueerd of het opportuun is een 
voorstel in te dienen om een betere 
handhaving van de wetgeving inzake het 
vrij verkeer te waarborgen.

(26) Nadat voldoende tijd sinds de 
inwerkingtreding van de richtlijn is 
verstreken, moet de Commissie een verslag 
over de uitvoering van de richtlijn 
opstellen, waarin met name wordt 
geëvalueerd of het opportuun is een 
voorstel in te dienen om een betere 
handhaving van de wetgeving inzake het 
vrij verkeer van werknemers te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) voorwaarden voor hernieuwde 
indienstneming of tewerkstelling elders 
ingeval een werknemer werkloos wordt

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, 
namens of ten behoeve van werknemers en 
hun familieleden en met hun instemming 
juridische en/of administratieve procedures 
kunnen opstarten om de rechten uit 
hoofde van artikel 45 van het Verdrag en 
de artikelen 1 tot en met 10 van 
Verordening (EU) nr. 492/2011 te doen 
naleven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen die er overeenkomstig hun 
nationale wetgeving rechtmatig belang bij 
hebben ervoor te zorgen dat de bepalingen 
van deze richtlijn worden nageleefd, het 
recht hebben om namens of ten behoeve 
van werknemers en hun familieleden en 
met hun instemming juridische en/of 
administratieve procedures op te starten 
teneinde de rechten uit hoofde van 
artikel 45 van het Verdrag en de artikelen 1 
tot en met 10 van Verordening (EU) 
nr. 492/2011 te doen naleven.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van nationale 
agentschappen die soortgelijke 
doelstellingen nastreven maar zich ook 
voor de bestrijding van discriminatie op 
andere gronden inzetten. In dat geval 

1. De lidstaten wijzen een structuur, een 
orgaan of organen aan om de gelijke 
behandeling van alle werknemers of hun 
familieleden zonder discriminatie op grond 
van nationaliteit te bevorderen, te 
analyseren, te monitoren en te 
ondersteunen en zij treffen de nodige 
regelingen voor het functioneren van een 
dergelijke structuur, een dergelijk orgaan 
of dergelijke organen. Deze organen 
kunnen deel uitmaken van bestaande
nationale agentschappen of organen die 
soortgelijke doelstellingen nastreven maar 
zich ook voor de bestrijding van 
discriminatie op andere gronden inzetten. 
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zorgen de lidstaten ervoor dat de bestaande 
organen voldoende middelen krijgen om de 
extra taken uit te voeren zonder dat de 
uitvoering van al bestaande taken in het 
gedrang komt.

In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat 
de bestaande organen voldoende middelen 
krijgen om de extra taken uit te voeren 
zonder dat de uitvoering van al bestaande 
taken in het gedrang komt.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onverminderd de rechten van 
werknemers of hun familieleden en van de 
in artikel 4 vermelde verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen 
onafhankelijk juridisch en/of ander advies 
te verstrekken aan werknemers of hun 
familieleden bij de afwikkeling van hun 
klachten;

(a) onverminderd de rechten van 
werknemers of hun familieleden en van de 
in artikel 4 vermelde verenigingen, 
organisaties of andere rechtspersonen 
onafhankelijk en kosteloos juridisch en/of 
ander advies te verstrekken aan 
werknemers of hun familieleden bij de 
afwikkeling van hun klachten;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
discriminatie op grond van nationaliteit;

(b) onafhankelijk onderzoek te doen naar 
en onafhankelijke analyses te verrichten 
van discriminatie op grond van 
nationaliteit;

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op het niveau van 
de Unie, zoals Uw Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network en de Points of 
Single Contact.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bestaande 
of nieuwe organen op de hoogte zijn van, 
gebruikmaken van en samenwerken met de 
bestaande informatie- en 
ondersteuningsdiensten op nationaal 
niveau via contactpunten en op het niveau 
van de Unie onder andere via Uw Europa, 
Solvit, Eures, Enterprise Europe Network 
en de Points of Single Contact.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer meer dan één orgaan 
belast is met de uitvoering van de taken 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5, 
leden en 2, zorgen de lidstaten voor de 
coördinatie van en samenwerking tussen 
deze organen teneinde overlapping van 
bevoegdheden of hiaten in de 
bevoegdheden te voorkoming.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
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betrokkenen op hun grondgebied via alle 
passende middelen adequate informatie 
krijgen over de uit hoofde van deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen tezamen 
met de reeds van kracht zijnde relevante 
bepalingen van de artikelen 1 tot en met 10
van Verordening (EU) nr. 492/2011.

betrokkenen, en in het bijzonder 
werknemers en werkgevers, op hun 
grondgebied via alle passende middelen 
adequate informatie krijgen over de uit 
hoofde van deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen tezamen met de reeds van 
kracht zijnde relevante bepalingen van de 
artikelen 1 tot en met 10 van Verordening 
(EU) nr. 492/2011.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, exhaustieve en
actuele informatie over de rechten uit 
hoofde van het EU-recht betreffende het 
vrije verkeer van werknemers. . Deze 
informatie is ook gemakkelijk toegankelijk 
via Uw Europa en Eures.

2. De lidstaten verstrekken via de 
nationale contactpunten heldere, 
gemakkelijk toegankelijke, uitputtende, 
actuele en meertalige informatie over de
rechten uit hoofde van het EU-recht 
betreffende het vrije verkeer van 
werknemers alsmede over de beschikbare 
instrumenten op het gebied van 
rechtsbescherming en schadevergoeding. 
De lidstaten worden tevens aangemoedigd 
een meertalige website op te zetten met 
daarop informatie over het vrije verkeer 
van werknemers. Deze informatie is ook 
gemakkelijk toegankelijk via Uw Europa 
en Eures.

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten verstrekken 
desgevraagd aan degenen onder hun 
burgers die gebruik wensen te maken van 
hun recht om zich in een ander lidstaat te 
vestigen, duidelijke, eenvoudig 
toegankelijke, uitgebreide en up-to-date 
informatie over de rechten van 
werknemers op vrij verkeer.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn met het oog op het indienen 
– indien nodig – van de nodige 
amendementen.

Uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de 
omzettingstermijn brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn, en doet zij eventueel 
voorstellen tot wijziging.

Or. en


