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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 verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze 
van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2010)0794),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0005/2011),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2011),

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, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. De lidstaten stellen de Europese 
Commissie schriftelijk in kennis van 
verklaringen als bedoeld in artikel 1, 
onder l), van wetgeving en regelingen als 
bedoeld in artikel 3, van verdragen als 
bedoeld in artikel 8, lid 2, en van 
minimumprestaties als bedoeld in 

"1. De lidstaten stellen de Europese 
Commissie schriftelijk in kennis van 
verklaringen als bedoeld in artikel 1, 
onder l), van wetgeving en regelingen als 
bedoeld in artikel 3, van verdragen als 
bedoeld in artikel 8, lid 2, en van 
minimumprestaties als bedoeld in 
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artikel 58 en van inhoudelijke wijzigingen 
die later worden aangebracht."

artikel 58 en van inhoudelijke wijzigingen 
die later worden aangebracht. De datum 
[…] met ingang waarvan deze 
verordening van toepassing is op de in 
de verklaringen van de lidstaten 
genoemde regelingen, wordt in de 
kennisgevingen vermeld."

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 13 – lid 1 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de wetgeving van de lidstaat waar de 
zetel van de onderneming of het domicilie 
van de werkgever zich bevindt, indien hij 
in dienst is van één werkgever, of

i) de wetgeving van de lidstaat waar de 
zetel van de onderneming of het domicilie 
van de werkgever zich bevindt, indien hij 
in dienst is van één werkgever, of de 
wetgeving van de lidstaat waar de zetels 
van de ondernemingen of de domicilies 
van de werkgevers zich bevinden, indien 
hij in dienst is van twee of meer 
ondernemingen of werkgevers die hun 
zetels of domicilies in een enkele lidstaat 
hebben; of

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 13 – lid 1 – letter b – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de wetgeving van de lidstaat waar de 
zetel van de onderneming of het domicilie 

ii) de wetgeving van de lidstaat waar de 
zetel van de onderneming of het domicilie 
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van de werkgever zich bevindt, buiten de 
lidstaat waar hij woont, indien hij in dienst 
is van twee of meer werkgevers en ten 
minste een van deze ondernemingen of 
werkgevers zijn zetel of domicilie heeft in 
een lidstaat niet zijnde de lidstaat waarin 
de betrokkene woont, of

van de werkgever zich bevindt, buiten de 
lidstaat waar hij woont, indien hij in dienst 
is van twee of meer ondernemingen of 
werkgevers die hun zetels of domicilies 
hebben in twee lidstaten, waarvan één de 
lidstaat is waar de betrokkene woont; of

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 13 – lid 1 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de wetgeving van de lidstaat waar hij 
woont indien hij in dienst is van twee of 
meer ondernemingen of werkgevers die
hun zetel of domicilie in verschillende 
lidstaten hebben, niet zijnde de lidstaat 
waar de betrokkene woont."

iii) de wetgeving van de lidstaat waar hij 
woont indien hij in dienst is van twee of 
meer ondernemingen of werkgevers, 
waarvan ten minste twee hun zetel of 
domicilie in verschillende lidstaten hebben, 
niet zijnde de lidstaat waar de betrokkene 
woont."

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 71 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De statuten van de Administratieve 
Commissie worden door haar leden in 
onderlinge overeenstemming opgesteld.

"2. De Administratieve Commissie handelt 
bij gekwalificeerde meerderheid zoals 
omschreven in de Verdragen, behalve 
voor het vaststellen van haar statuten, die
door haar leden in onderlinge 
overeenstemming worden opgesteld.

Or. en
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Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 883/2004
Artikel 71 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle andere gevallen handelt de 
Administratieve Commissie bij 
gekwalificeerde meerderheid zoals 
omschreven in de Verdragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 987/2009
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"c) in andere gevallen, de wetgeving van 
de lidstaat waar het eerst om toepassing 
van de wetgeving is verzocht, wanneer de 
betrokkene in twee of meer lidstaten 
werkzaamheden verricht."

"c) in alle andere gevallen, de wetgeving 
van de lidstaat waar het eerst om 
toepassing van de wetgeving is verzocht,
wanneer de betrokkene in twee of meer 
lidstaten werkzaamheden verricht."

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – letter – a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Bijlage XI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- a bis) In de rubriek "DUITSLAND" 
wordt punt 2 vervangen door:
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"Niettegenstaande artikel 5, onder a), van 
deze verordening en artikel 7 van het 
Sozialgesetzbuch VI (Volume VI van het 
Sociaal Wetboek) kan een persoon die 
verplicht verzekerd is in een andere 
lidstaat of een ouderdomspensioen 
ontvangt uit hoofde van de wetgeving van 
een andere lidstaat, zich aansluiten bij het 
vrijwillige verzekeringsstelsel in 
Duitsland."

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – letter – a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 883/2004
Bijlage XI

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- a ter) In de rubriek "FRANKRIJK" 
wordt punt 1 geschrapt.

Or. en


