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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 [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og 
forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er 
omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets holdning ved førstebehandling (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0439),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget (C7-0208/2010),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 7, og artikel 79, stk. 2, litra b,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. januar 
20082,

– der henviser til forretningsordenens artikel 72,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender (A7-0000/2010),

1. godkender Rådets holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EUF-
traktatens artikel 297, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

                                               
1 EUT C 294 E af 3.12.2009, s. 259.
2 EUT C 151 af 17.6.2008, s. 50.
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5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning har til formål at sikre, at tredjelandsstatsborgere, der lovligt er bosat i 
EU, og som befinder sig i en grænseoverskridende situation, der vedrører mindst to 
medlemsstater, er omfattet af samme bestemmelser om koordinering af rettigheder til social 
sikring som europæiske borgere i medfør af de ændrede bestemmelser, som nu er omfattet af 
forordning (EF) nr. 883/2004 og dens ændringsforordning (forordning (EF) nr. 987/2009).  

Da Kommissionens forslag blev stillet, blev Europa-Parlamentet hørt og vedtog to 
ændringsforslag, som erstattede henvisningerne til chartret om grundlæggende rettigheder og 
en høj standard for social beskyttelse som et mål for EU, som var medtaget i den eksisterende 
forordning (EF) nr. 859/2003.  Begge disse ændringsforslag er blevet medtaget i Rådets 
holdning ved førstebehandling den 26. juli 2010 som betragtning fire og syv.

Siden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten finder den almindelige lovgivningsprocedure 
anvendelse for denne sag. I maj 2010 bekræftede EP resultatet af dets afstemning under 
høringsproceduren, og det blev således EP's førstebehandling under den nye procedure.

Rådets holdning ved førstebehandling indeholder ingen henvisninger til bilag eller særlige 
bestemmelser for nogen af de deltagende medlemsstater. Dette er også i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandling.

Rådet forslår et mindre antal ændringsforslag: Det har medtaget nogle betragtninger, der 
henviser til en række medlemsstaters deltagelse i medfør af forslagets retsgrundlag, artikel 79, 
stk. 2, litra b. (Betragtning 17, 18 og 19). Desværre deltager Danmark ikke i 
koordineringsordningerne for tredjelandsborgere. Irland har valgt at deltage, men til 
ordførerens skuffelse har Det Forenede Kongerige valgt ikke at deltage og vil derfor fortsat 
skulle anvende de eksisterende bestemmelser. Ordføreren føler, at det er et tilbageskridt fra 
både forpligtelsen til forenkling, som var en central del af hensigten med forordning (EF) nr. 
883/2004, og princippet om ligebehandling.

Betragtning 8 i det oprindelige forslag (betragtning 10 i Rådets holdning ved 
førstebehandling) klarlægger medlemsstaternes rettigheder, for så vidt angår deres beføjelser 
vedrørende beslutningen om, hvorvidt en person har ret til at opholde sig lovligt på landets 
territorium.  Betragtning 13 klarlægger personers rettigheder til at bevare egne (og 
efterfølgeres) rettigheder til en række sociale sikringsydelser, som er optjent under lovligt 
ophold.

Hurtig vedtagelse af den nye forordning ville gøre det muligt at integrere den hurtigt i den 
ændrede administration af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 og 
ville sikre ligebehandling af tredjelandsstatsborgere, som har lovligt ophold i EU, på det 
sociale sikringsområde.   Ordføreren har besluttet ikke at stille ændringsforslag til Rådets 
holdning ved førstebehandling og anbefaler, at den accepteres af udvalget.


