
PR\831116SV.doc PE448.861v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2007/0152(COD)

14.9.2010

***II
FÖRSLAG TILL 
ANDRABEHANDLINGS-
REKOMMENDATION
om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om utvidgning av förordning (EG) 
nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de 
tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte 
omfattas av dessa förordningar
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Jean Lambert



PE448.861v02-00 2/7 PR\831116SV.doc

SV

PR_COD_COD_2app

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 ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\831116SV.doc 3/7 PE448.861v02-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................7



PE448.861v02-00 4/7 PR\831116SV.doc

SV



PR\831116SV.doc 5/7 PE448.861v02-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning 
(EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11160/4/2010 –
C7-0208/2010),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0439),

– med beaktande av artiklarna 251.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har 
lagt fram sitt förslag (C7-0208/2010),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 294.7 och 79.2 b i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den16 januari 20082,

– med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt.

2.. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

                                               
1 EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 259.
2 EUT C 151, 17.6.2008, s. 50.
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förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Syftet med förslaget till förordning är att garantera att tredjelandsmedborgare som lagligen 
vistas i EU och befinner sig i en gränsöverskridande situation som berör minst två 
medlemsstater omfattas av samma bestämmelser som EU-medborgarna när det gäller 
samordningen av de sociala trygghetsförmånerna enligt de reviderade bestämmelser som för 
närvarande ingår i förordning (EG) nr 883/2004 och dess tillämpningsförordning (förordning 
(EG) nr 987/2009). 

När kommissionens förslag först lades fram hördes Europaparlamentet som gick med på två 
ändringar som handlade om att ersätta hänvisningar till stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och om att göra ett högt socialt skydd till ett mål för Europeiska unionen – ett 
mål som fastställts i den befintliga förordningen (EG) nr 859/2003. Båda dessa ändringar 
integrerades i rådets ståndpunkt vid första behandlingen den 26 juli 2010 som skäl 4 och 7.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft tillämpas det ordinarie lagstiftningsförfarandet i detta 
ärende. I maj 2010 bekräftade parlamentet resultatet av omröstningen enligt 
samrådsförfarandet, vilket alltså blev parlamentets första behandling inom ramen för det nya 
förfarandet.

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen innehåller ingen hänvisning till bilagor eller 
särskilda bestämmelser för någon deltagande medlemsstat. Detta ligger också i linje med 
parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Rådet föreslår ett par ändringar. Rådet har lagt till några skäl om vissa medlemsstaters 
deltagande enligt förslagets rättsliga grund artikel 79.2 b (skälen 17, 18 och 19). Tyvärr deltar 
inte Danmark i samordningsarrangemangen för tredjelandsmedborgare. Irland har valt att 
delta, men till föredragandens besvikelse, inte Storbritannien som kommer att fortsätta 
tillämpa de nuvarande bestämmelserna. Föredraganden anser att det är ett steg tillbaka från 
såväl löftet om förenkling – en viktig del i förordning (EG) nr 883/2004 – som principen om 
likabehandling.

Skäl 8 i det ursprungliga förslaget (nu skäl 10 i rådets ståndpunkt vid första behandlingen) 
tydliggör medlemsstaternas rättigheter i fråga om att fatta beslut om en enskild persons rätt att 
lagligen vistas på deras territorium. Skäl 13 tar upp den enskildes rätt att behålla sina 
rättigheter (och rättigheterna för hans/hennes efterlevande) till vissa sociala förmåner som 
förvärvats då personen lagligen vistades i landet.

Om den nya förordningen skulle antas snarast skulle den på ett tidigt stadium kunna integreras 
i den förändrade förvaltningen av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 och 
garantera likabehandling på socialförsäkringsområdet av tredjelandsmedborgare som lagligen 
vistas i EU. Föredraganden har beslutat att inte lägga fram några ändringsförslag till rådets 
ståndpunkt vid första behandlingen och rekommenderar att utskottet antar ståndpunkten.


