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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar 
utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0236),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 46 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0114/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den (...)1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
en grundläggande frihet för 
EU-medborgare och en av den inre 

(1) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
en grundläggande frihet för 
EU-medborgare och en av den inre 

                                               
1 EUT C .../Ännu ej offentliggjort i EUT.
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unionsmarknadens hörnstenar som 
fastställs i artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillämpningen av denna frihet utvecklas 
ytterligare i unionsrätten som syftar till att 
garantera fullt utövande av de rättigheter 
som tilldelas unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar.

unionsmarknadens hörnstenar som 
fastställs i artikel 45 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Tillämpningen av denna frihet utvecklas 
ytterligare i unionsrätten som syftar till att 
garantera fullt utövande av de rättigheter 
som tilldelas unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, i enlighet med 
definitionen i artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG.1

_____________________
1Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier och om ändring av förordning 
(EEG) nr 1612/68 och om upphävande av 
direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 
och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, 
s. 77). 

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, lön och andra arbetsvillkor 
genom att garantera deras likabehandling i 
förhållande till medlemsstatens egna 
medborgare. Den fria rörligheten för 
arbetstagare ska skiljas från friheten att 

(3) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att alla medborgare har rätt att fritt 
flytta till en annan medlemsstat för att 
arbeta och att bosätta sig där i det syftet. 
Den skyddar dem mot diskriminering på 
grund av nationalitet när det gäller 
anställning, uppsägning, lön och andra 
arbetsvillkor genom att garantera deras 
likabehandling i förhållande till 
medlemsstatens egna medborgare. Den fria 
rörligheten för arbetstagare ska skiljas från 
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tillhandahålla tjänster som innefattar att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda till den andra medlemsstaten för 
att där utföra nödvändiga uppgifter.

friheten att tillhandahålla tjänster som 
innefattar att företag har rätt att 
tillhandahålla tjänster i en annan 
medlemsstat och i detta syfte tillfälligt 
sända ut (utstationera) sina anställda till 
den andra medlemsstaten för att där utföra 
nödvändiga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet bör 
förbättras för att se till att arbetstagare får 
bättre information om sina rättigheter, för 
att hjälpa och skydda dem i utövandet av 
dessa rättigheter, och för att bekämpa 
kringgående av dessa regler av offentliga 
myndigheter och offentliga eller privata 
arbetsgivare.

(11) Tillämpning och övervakning av 
unionens regler om fri rörlighet för 
arbetstagare bör förbättras för att se till att 
arbetstagare får bättre information om sina 
rättigheter, för att hjälpa och skydda dem i 
utövandet av dessa rättigheter, och för att 
bekämpa kringgående av dessa regler av 
offentliga myndigheter och offentliga eller 
privata arbetsgivare. Därför bör rådets 
direktiv 91/553/EEG1 genomföras och 
regelbundet övervakas.
___________________
1Rådets direktiv 91/533/EEG av den 
14 oktober 1991 om arbetsgivares 
skyldighet att upplysa arbetstagarna om 
de regler som är tillämpliga på 
anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet (EGT L 288, 
18.10.1991, s. 32).

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är därför lämpligt att föreskriva 
särskilda bestämmelser för en effektiv 
efterlevnad av de materiella reglerna för fri 
rörlighet för arbetstagare, och för att 
underlätta en bättre och mer enhetlig 
tillämpning av artikel 45 i fördraget och av 
förordning (EU) nr 492/2011.

(13) Det är därför lämpligt att föreskriva 
särskilda åtgärder för en effektiv 
efterlevnad av de materiella reglerna för fri 
rörlighet för arbetstagare, och för att 
underlätta en bättre och mer enhetlig 
tillämpning av artikel 45 i fördraget och av 
förordning (EU) nr 492/2011.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I enlighet med ett flertal domar från 
domstolen1 bör undantag från den 
grundläggande principen om fri rörlighet 
för arbetstagare som fastställs i 
artikel 45.4 i EUF-fördraget begränsas till 
tjänster som innefattar direkt eller 
indirekt myndighetsutövning och 
fullgörande av arbetsuppgifter som har 
till mål att skydda statens allmänna 
intressen.
________________________
1Dom av den 16 juni 1987 i mål C-225/85, 
Italienska republiken (REG 1987 s. 
2625); dom av den 30 september 2003 i 
mål C-47/02, Anker (REG 2003, s. I-
10471); dom av den 17 december 1980 i 
mål C-149/79, Konungariket Belgien 
(REG 1980, s. I-03881); m.fl.

Or. en



PR\1000556SV.doc 9/17 PE516.670v02-00

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja denne, 
utan att detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den utsatta 
personens vägnar eller för att stödja denne, 
utan att detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol. Medlemsstaterna bör 
uppmuntras att genomföra 
kommissionens rekommendation av den 
11 juni 2013 (C(2013)3539 om 
gemensamma principer för kollektiv 
prövning av ansökningar om 
förbudsföreläggande och av 
ersättningsanspråk vid åsidosättande av 
rättigheter som garanteras enligt 
unionsrätten, samt underlätta 
tillämpningen av dess mekanism för att 
effektivt skydda arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmuntras att inrätta ett europeiskt 
nätverk för nationella kontaktpunkter för 
att utbyta bästa metoder och att stärka 
medlemsstaternas samarbete för att 
underlätta arbetstagarnas fria rörlighet.
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Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter. Medlemsstaterna 
bör på begäran tillhandahålla liknande 
information till de medborgare som vill 
utnyttja rätten att fritt flytta till en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
arbetsgivare, arbetstagare och andra parter 
kan ges lättillgänglig och relevant 
information om bestämmelserna i detta 
direktiv och de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 492/2011, däribland 
information om vilken institution som 
ansvarar för de uppgifter som avses i 
artikel 5. Denna information bör också 
vara lättillgänglig via Ditt Europa och 
Eures.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Medlemsstaterna bör se till att de 
tjänstemän som ansvarar för 
tillämpningen av förordning (EU) 
nr 492/2011 och av det här direktivet har 
fullgod utbildning för detta.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för migrerande arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.

(23) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 
införa eller behålla mer förmånliga 
bestämmelser. Medlemsstaterna har också 
möjlighet att utvidga behörigheten för de 
organisationer som tilldelats uppgifter till 
skydd för mobila arbetstagare inom 
unionen mot diskriminering på grund av 
nationalitet, så att även rätten till lika 
behandling utan diskriminering på grund 
av nationalitet för alla unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar vid utövandet 
av rätten till fri rörlighet omfattas, i 
enlighet med artikel 21 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Genomförandet av detta direktiv 
bör inte åberopas som skäl till att göra 
inskränkningar i det skydd som för 
närvarande finns i varje medlemsstat.
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Efter det att en tillräcklig tid för 
genomförandet av direktivet har gått bör 
kommissionen utarbeta en rapport om 
genomförandet, och särskilt bedöma 
möjligheten att lägga fram nödvändiga 
förslag för att säkerställa en bättre 
efterlevnad av unionslagstiftningen om fri 
rörlighet.

(26) Efter det att en tillräcklig tid för 
genomförandet av direktivet har gått bör 
kommissionen utarbeta en rapport om 
genomförandet, och särskilt bedöma 
möjligheten att lägga fram nödvändiga 
förslag för att säkerställa en bättre 
efterlevnad av unionslagstiftningen om fri 
rörlighet för arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om en arbetstagare skulle bli 
arbetslös, villkor för återinsättande i 
arbete eller återanställning.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, har rätt att engagera sig, 
antingen på arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i EUF-fördraget och 
artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av befintliga nationella organ som 
har liknande mål men som omfattar ett 
större antal diskrimineringsgrunder. I detta 
fall ska medlemsstaten se till att det 
befintliga organet tilldelas tillräckligt med 
medel för att utföra dessa ytterligare 
uppgifter för att se till att de befintliga 
uppgifterna inte blir lidande.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att tillhandahålla oberoende juridisk 
och/eller annan hjälp till arbetstagare och 
deras familjemedlemmar för att driva 
klagomål, detta utan att det påverkar 
rättigheterna för arbetstagare eller deras 
familjemedlemmar och föreningar och 
organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 4.

a) Att kostnadsfritt tillhandahålla 
oberoende juridisk och/eller annan hjälp till 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
för att driva klagomål, detta utan att det 
påverkar rättigheterna för arbetstagare eller 
deras familjemedlemmar och föreningar 
och organisationer eller andra juridiska 
personer som avses i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
grund av nationalitet.

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om och analyser av
diskriminering på grund av nationalitet.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på EU-nivå, 
exempelvis Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network och de 

3. Medlemsstaterna ska se till att befintliga 
eller nyinrättade organ är medvetna om, 
utnyttjar och samarbetar med befintliga 
informations- och stödtjänster på nationell 
nivå via kontaktpunkter och på EU-nivå, 
exempelvis via Ditt Europa, Solvit, Eures, 
Enterprise Europe Network, de 
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gemensamma kontaktpunkterna. gemensamma kontaktpunkterna och det 
europeiska nätverket av nationella 
kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När fler än ett organ ansvarar för de 
uppgifter som avses i artikel 5.1 och 5.2 
ska medlemsstaterna se till att dessa 
organ samordnar sin verksamhet och 
samarbetar, så att överlappande 
befogenheter eller avsaknad av 
befogenheter undviks.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer får kännedom om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011, på alla 
lämpliga sätt och inom hela sitt territorium.

1. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
personer, särskilt arbetstagare och 
arbetsgivare, får kännedom om de 
bestämmelser som antas enligt detta 
direktiv och de relevanta bestämmelser 
som redan gäller enligt artiklarna 1–10 i 
förordning (EU) nr 492/2011, på alla 
lämpliga sätt och inom hela sitt territorium.

Or. en
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som 
EU-lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

2. Medlemsstaterna ska via nationella 
kontaktpunkter ge tydlig, lättillgänglig, 
heltäckande, aktuell och flerspråkig 
information om de rättigheter som EU 
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare och om vilka medel för 
rättsligt skydd och prövning som finns 
tillgängliga. Medlemsstaterna 
uppmuntras också att upprätta en 
flerspråkig webbplats för information om 
arbetstagarnas fria rörlighet. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska på begäran ge 
tydlig, lättillgänglig, heltäckande och 
aktuell information om rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare till de 
medborgare som vill utnyttja rätten att 
fritt flytta till en annan medlemsstat.

Or. en
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Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast två år efter utgången av tidsfristen 
för införlivande ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om genomförandet av detta 
direktiv, och om så är lämpligt lägga fram 
förslag om nödvändiga ändringar.

Senast två år efter utgången av tidsfristen 
för införlivande ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om genomförandet av detta 
direktiv, och om så är lämpligt lägga fram 
förslag om ändringar som den anser är 
nödvändiga.

Or. en


